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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ

ท้องถิ่น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชน และศักยภาพของแตล่ะ

ท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นภายใน

จังหวัด อ าเภอ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ก าหนดวิสัยทัศน ์ยุทธศาสตร ์ที่เหมาะสมกับ

สภาพของท้องถิ่น และได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเป็นแผนพัฒนา

ต าบลใหยุ้ทธศาสตรก์ารพัฒนาบรรลุเปูาประสงค์และวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามนโยบายในการพัฒนา และเป็นแนวทางในการจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีและแผนปฏิบัติการตอ่ไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ขอขอบคุณทุกฝุายที่ให้ความรว่มมอืในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ทั้งส่วนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาที่ให้ความรว่มมอืเป็นอย่างดใีนการจัดแผนฯ ให้ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาจะเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการของท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง   

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ตัง้อยู่เลขที่ 99 หมู ่4 ต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า 

จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 เป็นต าบลล าดับที่ 6 ของอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ ได้รับการ

เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ตัง้อยู่ทางทิศ

เหนอืของอ าเภอบ้านเขว้า ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตร   อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูม ิ

ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร  และอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย  มรีะยะทางห่างจาก

กรุงเทพมหานคร   โดยคิดตามระยะทางเดินรถโดยสารประมาณ 370 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 78,819 

ไร่  หรอืประมาณ 126 ตารางกิโลเมตร (1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่) 

 1.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ตอนบนและทางทิศตะวันตกของพื้นที่

ติดกับแมน่้ าชี มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางดา้นทิศเหนอืและทิศตะวันออก มพีืน้ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นปุาไม้และ

ภูเขา จ านวน 57,128ไร่ หรอืประมาณ 91.40 ตารางกิโลเมตร  มหีว้ย หนอง คลองบึง ตามธรรมชาติ 

และมีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกทางการเกษตร จ านวน 21,691 ไร่ หรอืประมาณ 34.71 

ตารางกิโลเมตร มีล าน้ าสายหลัก 2 สายที่ไหลผ่านพืน้ที่ ระยะทาง 25 กิโลเมตร และมีล าน้ าสายรองไหล

ผา่นพืน้ที่ จ านวน 11 สาย ระยะทาง 56.5 กิโลเมตร  

 1.3 สภาพภูมิอากาศ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาลักษณะภูมอิากาศเป็นแบบมรสุม

เขตร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ  

 - ฤดูร้อน เริ่มตัง้แต่เดอืน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม  

 - ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่เดอืน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม  

 - ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 

 1.4 ลักษณะของดนิ 

  ลักษณะของดนิในพื้นที่ต าบลภูแลนคา สว่นใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  

  แหล่งก าเนิดตน้น้ าในพืน้ที่ต าบลภูแลนคาเกิดจากเทือกเขาภูแลนคาด้านทิศเหนอืไหลลงมา

ทางทิศใต้ลงสูแ่มน่้ าชีไหลผ่านบ้านชีบน มลี าห้วยน้อยใหญ่ไหลผา่นหมูบ่้าน เช่น ล าห้วยชลีองไหลผา่น
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บ้านแก้งยาว บ้านโนนเหลื่อม ล าห้วยยางงูไหลผา่นบ้านซับปลากั้ง บ้านนาอินทร์แต่ง บ้านปุาปอแดง และ

บ้านหว้าเฒ่า   มีแหล่งกักเก็บน้ าที่ส าคัญคือ อ่างเก็บน้ าหนิดาดทองค าและอา่งเก็บน้ าบ้านนาอินทร์แต่ง 

ฝายเก็บน้ าพระอาจารย์จื่อ และมีสระเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ 

 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

  ลักษณะของปุาไม้ในพืน้ที่ต าบลภูแลนคาเป็นปุาโปร่งสลับกับพืน้ที่ท าการเกษตรของ

ประชาชน มีไม้หลายชนิด ปุาไม้ที่ส าคัญอยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาติภูแลนคาคาดา้นทิศเหนอื 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาเป็นต าบลล าดับที่ 6 ของอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ  

มีเขตการปกครองที่อยู่ในความรับผดิชอบ จ านวน 8 หมูบ่้าน  ดังนี้ 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านหว้าเฒ่า 1 นายละมุด  โพธิ์ชัย 

2 บ้านแก้งยาว 2 นายสุพจน ์ หล่าบุตรศรี (ก านัน) 

3 บ้านหว้ยน้ าค า 3 นางบัวหลัน  รุจาคม 

4 บ้านนาอินทร์แต่ง 4 นายสุนทร  พิลาศรี 

5 บ้านซับปลากั้ง 5 นายชัยยา  ดีชัย 

6 บ้านชีบน 6 นายบุญตา  จ าเริญสุข 

7 บ้านโนนเหลื่อม 7 นายมนตรี  วาปีทะ 

8 บ้านปุาปอแดง 8 นายบุญธรรม  ค่อยชัยภูมิ 

 

   มพีืน้ที่อาณาเขตติดตอ่  ดังนี้  

- ทิศเหนอื ตดิต่อกับ ต าบลคูเมอืง  ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง  

      ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

- ทิศใต้  ติดตอ่กับ ต าบลตลาดแร้ง  อ าเภอบ้านเขว้า    

- ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ ต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า 

      ต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระเหว  

- ทิศตะวันออก ตดิต่อกับ ต าบลโคกสูง  ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
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 2.2 การเลือกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 8 เขต ตามจ านวนหมูบ่้าน

ทั้งหมด 8 หมูบ่้าน ดังนี้ 

  เขตเลือกตั้งที่ 1  บ้านหว้าเฒ่า  หมูท่ี่ 1  

  เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านแก้งยาว  หมูท่ี่ 2  

  เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านหว้ยน้ าค า  หมูท่ี่ 3  

  เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4  

  เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5  

  เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านชีบน  หมูท่ี่ 6  

  เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านโนนเหลื่อม หมูท่ี่ 7  

  เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านปุาปอแดง หมูท่ี่ 8 

   

3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา มจี านวนประชากร 4,588 คน แยกเป็นชาย 2,356 คน  

หญิง 2,232 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,446 ครัวเรือน  ความหนาแนน่ของประชากร 36.41 คน/

ตารางกิโลเมตร  ความหนาแนน่ของครัวเรือนประมาณ 11.48 หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร   

 ตารางจ านวนประชากรแบ่งตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี ้

หมู่ที่ / บ้าน 
เพศ 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1  บ้านหว้าเฒ่า 568 564 1,132 364 

2  บ้านแก้งยาว 345 319 664 205 

3  บ้านหว้ยน้ าค า 171 166 337 112 

4  บ้านนาอินทร์แต่ง 152 144 296 104 

5  บ้านซับปลากั้ง 567 519 1,086 320 

6  บ้านชีบน 143 143 286 86 

7  บ้านโนนเหลื่อม 282 256 538 167 

8  บ้านปุาปอแดง 128 121 249 88 

รวม 2,356 2,232 4,588 1,446 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  จ านวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ  ได้ดังนี ้

   - อายุต่ ากว่า 18 ปี     หญิง   575 คน   ชาย   559 คน  รวม 1,134 คน  

   - อายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี  หญิง 1,489 คน   ชาย 1,370 คน   รวม  2,859 คน  

   - อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หญิง 292 คน   ชาย 303 คน   รวม   595 คน  

  (ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านเขว้า ณ เดือนกันยายน 2559) 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    4 แห่ง  

  - โรงเรียนประถมศึกษา    4 แห่ง  

  - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส  1 แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศกึษา    1 แห่ง  

 4.2 สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 2  แห่ง        

  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   8  แห่ง  

  - อัตราการมแีละใช้สว้มราดน้ า    100  เปอร์เซ็นต์  

  4.3 ข้อมูลอาชญากรรม 

  ปัญหาดา้นอาชญากรรมในพื้นที่ต าบลภูแลนคา ในรอบ 1 ปีที่ผา่นมายังไม่ปรากฏหลักฐาน

การเกิดปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด 

 4.4 ยาเสพติด  

   สถิตปิัญหายาเสพติดในพืน้ที่ต าบลภูแลนคาในรอบ 1 ปีที่ผา่น  

   ยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) 

   - ผูเ้สพ     จ านวน 3 ราย  

   - มีไว้ครอบครองและเสพ จ านวน 1 ราย  

   - มีไว้ครอบครองเพื่อจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย  

   ยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) 

   - ผูผ้ลติ   จ านวน 1 ราย  

   - มีไว้ครอบครอง  จ านวน 1 ราย  

  (ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านเขว้า)  
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์  

   - ผูสู้งอายุ  จ านวน  605 คน 

   - ผูพ้ิการ  จ านวน  208 คน 

   - ผูปุ้วยติดเชื้อ  จ านวน    2 คน 

5. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

  การคมนาคมเป็นการคมนาคมทางบก เส้นทางการคมนาคมภายในต าบลส่วนใหญ่เป็น

ถนนลูกรัง/ถนนดิน  

  - ถนนลูกรัง/ถนนดิน     จ านวน 56 สาย   รวมระยะทาง 71,320.80 เมตร  

  - ซอยในหมูบ่้าน      จ านวน 53 เส้น รวมระยะทาง 31,500.00 เมตร  

  - ถนนคอนกรีตภายในหมูบ่้าน      รวมระยะทาง  9,856.20 เมตร  

  - ถนนลาดยาง      จ านวน 7 สาย     รวมระยะทาง 23,794.00 เมตร  

 5.2 การไฟฟ้า   

  มีไฟฟูาใช้เกือบทุกหลังคาเรอืน (ประมาณ 99 % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด) มีบาง

หลังคาเรือนที่ตัง้อยู่ตามหัวไร่ปลายนาที่ยังไม่มรีะบบไฟฟูาภูมภิาคใช้ แตม่ีบางหลังคาเรือนที่ใชไ้ฟฟูา

พลังงานแสงอาทิตย์  

 5.3 การประปา 

  มนี้ าประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน แตไ่ม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรอืน เป็นระบบ ประปาหมูบ่้านที่

ใช้น้ าจากแม่น้ า ล าหว้ย อ่างเก็บน้ า น้ าบาดาล และสระน้ าประจ าหมูบ่้าน  

 5.4 การโทรคมนาคม  

  - สถานีโทรคมนาคม   5 แห่ง  

  - โทรศัพท์สาธารณะ   9 แห่ง  

  - โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีสัญญาณคลื่นเกือบทั้งพืน้ที่ 

 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  - แห่ง  

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม  ซึ่งมีพชืเศรษฐกิจส าคัญ  คือ ขา้ว 

มันส าปะหลัง อ้อย  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  รายได้เฉลี่ยของประชากรโดยประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี 

 อาชีพหลัก ได้แก่   



- 9 - 

 

  - อาชีพท านา  สว่นใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ผลผลติข้าวเฉลี่ย 600-650 

กิโลกรัม/ไร่ ปลูกทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว มพีืน้ที่เพาะปลูกข้าวจ านวน 10,720 ไร่  

  - อาชีพท าไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ท าไร่มันส าปะหลัง มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังจ านวน 

11,188 ไร่ และบางส่วนท าไร่อ้อย มีพื้นที่ปลูกอ้อย 165 ไร่ 

 นอกจากนี้ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีอาชีพเสริม คือ การปลูก

หมอ่นเลี้ยงไหม เพาะปลูกเห็ดฟาง การทอเสื่อกก และเย็บผา้ เป็นต้น 

 6.2 การปศุสัตว์ 

  เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์รวมทั้งต าบลมี 365 ครัวเรือน แยกออกเป็น 

  - โคเนือ้       252 ตัว  

  - กระบือ        75 ตัว  

  - สุกร      184 ตัว  

  - ไก่  12,242 ตัว  

  - เป็ด      486 ตัว 

 6.3 การบรกิาร  

  สถานบริการภายในต าบลภูแลนคา มรี้านอาหารเล็กๆ ร้านขายของช า ปั๊มน้ ามันหลอด

กระจายอยู่ตามแตล่ะหมู่บ้าน มีรา้นขายวัสดุก่อสรา้งและร้านรับซือ้ผลติผลทางการเกษตร ไม่มอีาคาร

พาณชิย์ โรงแรมและรีสอรท์ในพืน้ที่ 

 6.4 การท่องเที่ยว  

   ต าบลภูแลนคามีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางดา้น

โบราณคดี เป็นที่รูจ้ักของคนในพืน้ที่ แต่ยังไม่เป็นที่รูจ้ักของคนนอกพืน้ที่มากนัก เพราะแหลง่ท่องเที่ยวยัง

ไม่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศนเ์พื่อรองรับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรมเีพียงงบประมาณจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลที่เข้ามาดูแลแตย่ังไม่มากนัก และยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่องท าให้ยังไม่เป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วไป แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลภูแลนคา ได้แก่ 

   1. ล่องแก่งท่าสาร อยู่ที่บ้านชีบน หมู่ที่ 6 ต าบลภูแลนคา เป็นแก่งน้ าตามธรรมชาติ ช่วง

ที่เหมาะสมส าหรับการมาเที่ยวล่องแก่งท่าสารอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

ถึง เดือนมกราคม น้ าจะใสทิวทัศน์สองฝ่ังน้ าสวยงามรม่รื่นเหมาะแก่การนั่งเรือชมธรรมชาติ หรอืเหมาะ

ส าหรับการพักผอ่นเป็นหมูค่ณะที่ชอบการผจญภัย ใชเ้วลาเดินทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 นาที หรอื 

ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 

   2. น้ าตกหินดาดทองค า  อยู่ที่บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 ต าบลภูแลนคา เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีน้ าไหลตามฤดูกาล มคีวามงดงามตามธรรมชาติเมื่อแสงอาทิตย์สอ่งกระทบกับ

น้ าตกจะมองเห็นน้ าเป็นสีทอง ชาวบ้านจงึเรียกน้ าตกแห่งนี ้วา่น้ าตกหินดาดทองค า ซึ่งเวลาที่เหมาะใน

การมาท่องเที่ยวน้ าตกแห่งนีค้ือช่วงหน้าฝน  
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 6.5 การพาณชิย์  

  - โรงสีขา้ว  20 แห่ง   

  - ร้านค้า  47 แห่ง   

  - ร้านซ่อมรถ  4  แห่ง   

  - ร้านค้าชุมชน  2 แห่ง  

 6.6 แรงงาน  

  การใชแ้รงงานในพื้นที่ต าบลภูแลนคา เป็นการใชแ้รงงานในภาคการเกษตร เชน่ ขา้ว ออ้ย 

และมันส าปะหลัง โดยใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ค่าแรงงานที่ได้รับเป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้น

ต่ า 

7. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 ด้านการเกษตร 

  จากสภาพภูมปิระเทศ ภูมอิากาศที่เหมาะสม ต าบลภูแลนคาจงึเป็นแหล่งท าการเกษตร

ประเภทข้าว อ้อยและมันส าปะหลัง ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ สว่นอาชีพรองมีการ

ปลูกผักชนิดตา่งๆ ตามฤดูกาล การเพาะเห็ดฟาง และการปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม เป็นอาชีพเสริม 

 ด้านแหล่งน้ า  

  ส าหรับน้ าเพื่อใช้ดา้นการเกษตรนอกจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน โดยจัดหาแหล่งน้ าเพื่อให้เพียงพอกับความตอ้งการส าหรับท าการเกษตรในพื้นที่  

ดังนี้ 

  - ฝาย คสล.   จ านวน  39 แห่ง  

- บ่อน้ า รพช.   จ านวน  15 แห่ง  

- บ่อน้ ากรมโยธา   จ านวน   7 แห่ง  

- บ่อน้ ากรมอนามัย  จ านวน   3 แห่ง  

- บ่อน้ า สปก   จ านวน 121 แห่ง  

- บ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ า จ านวน   4 แห่ง  

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา  

   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นรอ้ยละ 99 นับถือศาสนาอื่นรอ้ยละ 1 

   มีวัด/ส านักสงฆ์ 15 แหง่ ดังนี้ 

   1. วัดหว้าเฒ่า  ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1  

   2. วัดศรีชมภู  ตัง้อยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1  

   3. วัดศิลาอาสน์  ตัง้อยู่ บ้านแก้งยาว ม.2  
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   4. ที่พักสงฆ์เขาจูมฆ้อง  ตั้งอยู่  บ้านหว้าเฒ่า ม.1  

   5. ที่พักสงฆ์จอมจ้อง  ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

   6. ที่พักสงฆ์ปุานะโม  ตัง้อยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1  

   7. ที่พักสงฆ์ศรจีันทรา  ตัง้อยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม. 

   8. ที่พักสงฆ์บ้านห้วยน้ าค า ตั้งอยู่ บ้านหว้ยน้ าค า ม.3  

   9. ที่พักสงฆ์สว่างวังน้ าเย็น ตัง้อยู่ บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4  

   10. ที่พักสงฆ์ซับเจริญพร ตัง้อยู่  บ้านซับปลากั้ง ม.5  

   11. ที่พักสงฆ์ซับบอน  ตั้งอยู่ บ้านซับปลากั้ง ม.5  

   12. ที่พักสงฆ์บ้านชีบน  ตั้งอยู่ บ้านชีบน ม.6  

   13. ที่พักสงฆ์บ้านโนนเหลื่อม ต้ังอยู่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7  

   14. ที่พักสงฆ์โนนทอง  ตัง้อยู่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

   15. ที่พักสงฆ์บ้านปุาปอแดง ตั้งอยู่ บ้านปุาปอแดง ม.8  

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

 วัฒนธรรม ในต าบลภูแลนคามีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดงีาม 

ปฏิบัติสบืทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 

   - งานประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน  

   - งานประเพณีบุญบั้งไฟ   เดือนพฤษภาคม 

   - งานประเพณีเข้าพรรษา  เดือนกรกฎาคม  

   - งานประเพณีออกพรรษา  เดือนตุลาคม  

    -  งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจกิายน   

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน  

   - การจักสานด้วยไม้ไผ่ 

   - การทอเสื่อกก 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1 น้ า   (แหล่งน้ าธรรมชาติ)  

1. ล าห้วยยางงู   ยาว 15,000 เมตร  

2. ล าห้วยชลีอง   ยาว 10,000 เมตร  

3. ล าห้วยโปร่งนก  ยาว  8,000 เมตร  

4. ล าห้วยน้ าค า   ยาว  5,000 เมตร  

5. ล าห้วยถ้ าเต่า  ยาว  7,000 เมตร  

6. ล าน้ าชี   ยาว  7,000  เมตร  

7. ล าห้วยซับปลากั้ง  ยาว  5,000 เมตร  

8. ล าห้วยหว้าเฒ่า  ยาว  5,000 เมตร  
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9. ล าห้วยหลัว   ยาว  5,000 เมตร  

10. คลองชีบน   ยาว  2,000 เมตร  

11. ล าห้วยจ้อง   ยาว  5,500 เมตร  

12. ล าห้วยไม้ตาย  ยาว  5,000 เมตร  

13. ล าห้วยสองพี่นอ้ง  ยาว  2,000 เมตร   

 9.2 ป่าไม้  

1. มีพื้นที่ปุาไม้   จ านวน    57,128   ไร่  

2. มีพื้นที่ปุาชุมชน  จ านวน   7 แหง่  เนื้อที่จ านวน  3,371  ไร่  

- บ้านหว้าเฒ่า เนื้อที่จ านวน   2,061  ไร่  

- บ้านแก้งยาว เนื้อที่จ านวน     106  ไร่  

- บ้านชีบน  เนือ้ที่จ านวน     760  ไร่  (2 แห่ง) 

- บ้านซับปลากั้ง เนื้อที่จ านวน      194  ไร่   (2 แห่ง) 

-  บ้านโนนเหลื่อม เนือ้ที่จ านวน     250  ไร่  

 9.3 ภูเขา  

   ตามสภาพภูมปิระเทศของต าบลภูแลนคาที่มลีักษณะเป็นพืน้ที่ราบลุ่มสลับภูเขา จงึมี

ภูเขาที่พาดผา่นและตั้งอยู่ในต าบลภูแลนคา  ดังนี้ 

   - ภูแลนคา  อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 และบ้านซับปลากั้ง ม.5  

     ระยะทางประมาณ 8,000 เมตร  

    - เขาขาม  อยู่ในพืน้ที่บ้านโนนเหลื่อม ม.7 ระยะทางประมาณ  5,000 เมตร  

   - เขานอ้ย   อยู่ในพืน้ที่บ้านแก้งยาว ม.2 ระยะทางประมาณ  2,700 เมตร  

   - เขาหว้า  อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ระยะทางประมาณ  2,500 เมตร  

   - เขาขวาง อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ระยะทางประมาณ  2,000 เมตร  

    - เขาถ้ าหมาจอก อยู่ในพื้นที่บ้านชีบน ม.6 ระยะทางประมาณ  2,000 เมตร  

   - เขาจ้อง   อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 และบ้านปุาปอแดง ม.8  

      ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร  

   - เขาดนิ  อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ระยะทางประมาณ  1,300 เมตร  

   - เขานอ้ย อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

   - น้ า  ในพืน้ที่ต าบลภูแลนคามีความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาล ฤดูฝนปริมาณน้ ามีมาก

และไหลหลาก  การบริหารจัดการน้ าการกักเก็บน้ าไว้ใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร แหลง่น้ า

ตามธรรมชาติ เชน่ ห้วย หนอง คลอง บึง เริ่มตื้นเขิน จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการขุดลอก และ

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า/ฝายชะลอน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าและชะลอการไหลของน้ าให้มนี้ าใช้ได้

ตลอดทั้งปี 
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   - ป่าไม้  ในพืน้ที่ต าบลภูแลนคายังมีความอุดมสมบูรณ์ การบุกรุกท าลายปุาเพื่อที่อยู่

อาศัยและท ากิน เริ่มลดน้อยลง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ควบคุมและด าเนนิการแก่ผูท้ี่กระท าความผิดอย่างจริงจัง ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ให้ความรว่มมอืมี

ส่วนรว่มในการสอดส่องดูแลปกปูองรักษาพืน้ปุา 

   - ดิน ประชาชนต าบลภูแลนคาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ มีการ

ใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลติ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะท าการเผาตอฟางไม่นิยม

การไถกลบ เพราะสะดวกและใช้งบประมาณไม่มากนัก การใช้เกษตรอินทรียังไม่แพร่หลาย จงึท าให้

สภาพดินเสื่อมโทรมตามกาลเวลา  
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ส่วนที่ 2 

 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557-2560)  
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 

(พ.ศ.2557-2560) 

 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและมีความสอดคล้องตอ่ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขต

จังหวัด นโยบายผู้บริหาร และปัญหาความตอ้งการของประชาชน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น

การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

 ในการตัง้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรที่ถือก าเนิดขึน้มากจาก

หลักคิดเรื่องการกระจายอ านาจที่ส่งเสริมให้รัฐบาลกลางถ่ายโอนอ านาจที่อยู่ในส่วนกลางให้กับองค์กรที่

อยู่ในส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ

สาธารณะในระดับพืน้ที่ ซึ่งบทบาทหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากโครงการหรอืกิจกรรมที่ได้

จากการประชาคม หนังสอืสั่งการ นโยบายรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารมกีารจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ตอบรับและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก แตด่้วยงบประมาณที่มอียู่และได้รับการจัดสรรมี

น้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

 การเบิกจ่ายงบประมาณด าเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
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 ทั้งนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ด าเนินการตัง้งบประมาณ  และการเบิกจ่าย

งบประมาณ (พ.ศ.2557-2560) ได้ดังนี ้   

    

ที่ หมวด 

งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ  

2557 2558 2559 2560 

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ 

1 งบกลาง 1,280,760 1,201,756 1,072,668 7,403,823 1,800,504 978,019.00 7,333,867 

2 งบบุคลากร 7,048,680 6,646,086 8,897,772 5,336,537.80 9,184,380 7,760,283.00 10,935,420 

3 งบด าเนินงาน 6,047,560 5,602,244.19 6,488,860 1,469,880 7,084,016 4,123,868.55 6,196,215 

4 งบลงทุน 3,074,600 2,947,230 2,149,200 2,512,238.80 1,969,100 2,009,500.00 2,473,500 

6 งบรายจา่ยอ่ืน - - - - - - - 

7 งบเงินอุดหนุน 2,226,000 2,206,000 2,391,500 17,765,525.60 2,172,000 2,448,844.84 2,154,500 

รวม 19,677,600 18,603,316.19 21,000,000 17,765,525.60 22,210,000 17,320,515.39 29,093,502 

  
 

 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2557 

 

 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ

ตามแผน 

พัฒนา 

โครงการที่

ด าเนินตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที ่

ด าเนินการ 

จ่ายขาด

เงินสะสม 

รวมโครงการ 

ที่ด าเนินการทั้งสิ้น 

โครงการที่ไม่ได ้

ด าเนินการตาม 

แผนพัฒนาฯ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีด ี

57 16 - 16 5.69 41 14.59 

2. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 8 1 - 1 0.36 7 2.49 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

12 1 - 1 0.36 11 3.91 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

131 13 54 67 23.84 64 22.78 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 57 22 - 22 7.83 35 12.46 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 3 - 3 1.07 13 4.63 

รวม 281 56 54 110 39.15 171 60.85 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2558  

 

 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ

ตามแผน 

พัฒนา 

โครงการที่

ด าเนินตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที ่

ด าเนินการ 

จ่ายขาด

เงินสะสม 

รวมโครงการ 

ที่ด าเนินการทั้งสิ้น 

โครงการที่ไม่ได ้

ด าเนินการตาม 

แผนพัฒนาฯ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีด ี

44 19 - 19 4.97 25 6.54 

2. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 23 - - - - 23 6.02 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

16 5 - 5 1.31 11 2.88 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

221 12 19 31 8.12 190 49.74 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 62 24 1 25 6.54 37 9.69 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 1 - 1 0.26 15 3.93 

รวม 382 61 20 81 21.20 301 78.80 

 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2559  

 

 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ

ตามแผน 

พัฒนา 

โครงการที่

ด าเนินตาม

ข้อบัญญัต ิ

โครงการที ่

ด าเนินการ 

จ่ายขาด 

เงินสะสม 

โครงการที่

ด าเนินการ

จ่ายเงิน 

ทุนส ารอง 

เงินสะสม 

รวมโครงการ 

ที่ด าเนินการ

ทั้งสิ้น 

โครงการที่ไม่ได ้

ด าเนินการตาม 

แผนพัฒนาฯ 

จ านวน จ านวน จ านวน  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีด ี

41 13 -  13 31.71 28 68.29 

2. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 10 - -  - - 10 100.00 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

12 3 -  3 25.00 9 75.00 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

140 7 39  46 32.86 94 67.14 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 47 19 -  19 40.43 28 59.57 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 1 -  1 7.69 12 92.31 

รวม 263 43 39  82 31.18 181 68.82 
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 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ พ.ศ.2557-

2560   

  โครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2557 จ านวน 281 โครงการ องค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาได้น าแผนไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.15 ของโครงการพัฒนา

ทั้งหมด  

 โครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2558 จ านวน 382 โครงการ องค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาได้น าแผนไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.20 ของโครงการพัฒนา

ทั้งหมด 

 โครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2559 จ านวน 263 โครงการ องค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาได้น าแผนไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.18 ของโครงการพัฒนา

ทั้งหมด 

 จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแผนที่น าสูก่ารปฏิบัตินั้นไม่ถึง

50% ซึ่งถือว่าการประเมนิประสิทธิภาพของแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการใน

แผนพัฒนา ส าหรับโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหค้วามส าคัญในการด าเนินการพัฒนา 

เรียงล าดับได้ดังนี ้

 1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ไม่วา่จะเป็น ถนน ไฟฟูา ประปา และแหล่งน้ า ซึ่งมคีวามจ าเป็น

ต่อการใช้ชีวติประจ าของประชาชน เป็นความเดือดรอ้นและเป็นความตอ้งการของพี่นอ้งประชาชนทุก

หมูบ่้าน องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา จึงได้ให้ความส าคัญในด้านนีเ้ป็นอันดับต้น มกีารจัดสรร

งบประมาณเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน  ขยายเขตไฟฟูาและตดิตั้งไฟฟูาสาธารณะภายใน

หมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ่้านให้ใชง้านได้อย่างทั่วถึง ขุดลอกแหล่งน้ า ก่อสรา้งฝายกักเก็บ

น้ า และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อให้ได้งบประมาณมาพัฒนา ถึงแม้

ด้านโครงสรา้งพื้นฐานจะมีความส าคัญอันดับต้น แตเ่นื่องจากโครงการตามความต้องการและความ

เดือดร้อนของประชาชนของแต่ละหมูบ่้านมจี านวนมาก จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 2. ด้านคุณภาพชวีิตและสังคม เนื่องจากปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน

ต าบลจึงได้จัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลใหก้ับผูสู้งอายุ คนพิการ ผูปุ้วยเอดส์ ได้

อย่างทั่วถึง มกีารบริการดา้นสาธารณสุขทั่วถึงผา่นระบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการช่วยเหลือ

ด้านที่อยู่อาศัยโดยการซ่อมแซมบ้านผู้ดว้ยโอกาส มกีารจัดการศกึษาให้แก่เด็กนักเรียนตามการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน มีการส่งเสริมงานศลิปะ วัฒนธรรมประเพณี สง่เสริมการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน 

 3. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นการด าเนินงานซึ่งจะเน้นการมี

ส่วนรว่มของประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน เพื่อใหบ้ริการแก่พี่นอ้ง

ประชาชน มีการจัดระเบียบชุมชนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในหมูบ่าน การปูองกันและแก้ไข
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ปัญหายาเสพติดจะเน้นกลุ่มนักเรียนเยาวชนอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับปัญหายาเสพติดเพื่อให้เปูาหมายมี

ภูมคิวามรูปู้องกันตัวเองให้รู้ภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 

 4. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในต าบลภูแลนคาถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม จึงไม่ได้ด าเนิน

โครงการต่างๆ มากมายมีเพียงปลูกต้นไม ้เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุา และปลูกหญ้าแฝกตามไหล่ถนน หรอืริมสระ

น้ าสาธารณะประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม อบต.ภูแลนคา ยังขาดการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบ มเีพียง

เตาเผาขยะไร้มลพิษซึ่งบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 จะได้โอนให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลบริหารจัดการแทน แต่

ยังขาดปัจจัยหลายอย่าง เชน่ โรงเรอืนส าหรับติดตั้งเผาขยะ รถบรรทุกขยะ ภาชนะรองรับขยะ รวมถึง

บุคลากร ซึ่งตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ 

 5. การด าเนนิงานด้านเศรษฐกิจ และสง่เสริมรายได้  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ภาคเกษตรกรรม โครงการจึงเน้นเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพด้านเกษตร และเรื่องจัดหาแหลง่น้ าเพื่อท า

การเกษตร 

 6. การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว ยังไม่ได้มกีารส่งเสริมและพัฒนา

ปรับปรุงมากนัก เนื่องจากต้องใชง้บประมาณมาก และต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนาปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นถนนเข้า-ออก ไฟฟูา ประปา ซึ่งยังไม่มสีิ่งอ านวย

ความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยว มเีพียงบ้านพักรับรองที่ก่อสรา้งไว้รองรับ แต่ยังไม่มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกดังกล่าว เนื่องจากการด าเนินงานแตล่ะอย่างใชง้บประมาณจ านวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วน

ต าบลเองมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน  มีเพียงปรับปรุงภูมิทัศนท์ี่ใชง้บประมาณไม่มากนัก  

การท่องเที่ยวในพืน้ที่จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก และยังขาดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

 2.1 ผลที่ได้รับ 

 ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1. ประชาชนมบีทบาทและมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

 2. บุคลากรมีศักยภาพและมีทักษะในการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

 3. มีความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ชุมชนมคีวามนา่อยู่  

 4. ปัญหายาเสพติดและผู้ตดิยาเสพติดลดลง  

 5. ไม่มปีัญหาดา้นอาชญากรรมในพื้นที่  

 ด้านการท่องเที่ยว 

 1. แหลง่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงภูมิทัศนใ์ห้ดีขึ้น  

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. มีการปลูกปุาเพื่อเพิ่มพืน้ทีสีเขียว  

 2. มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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 3. มีการวางระบบก าจัดขยะแบบครบวงจร  

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. มีการก่อสร้างถนน/ปรับปรุง/ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในการสัญจร  

 2. ขยายเขตไฟฟูาและตดิตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในหมูบ่้านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

 3. ประชาชนมนี้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง  

 4. ขุดลอกล าห้วย สระน้ า และก่อสรา้งฝายเพื่อให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  

 ด้านคุณภาพชวีิต และสังคม 

 1. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมปิัญหาท้องถิ่น  

 2. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

 3. สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

 4. โรคติดตอ่ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพืน้ที่ลดลง  

 5. มีบริการการรถพยาบาลฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งต่อผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาล

ใกล้เคียง 

 6. ประชาชนได้รับการบริการดา้นสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

 7. ผูสู้งอายุ คนพิการ ผูปุ้วยเอดส์ ได้รับสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ  

 8. ผูด้้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ  

 9. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมให้เล่นกีฬาออกก าลังกาย 

 ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ 

 1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ  

 2. มีการรวมตัวจัดตัง้กลุ่มสตรตี าบลภูแลนคาเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่

สมาชิกของกลุ่ม 

 2.2 ผลกระทบ 

 ผลกระทบจากผลการพัฒนาในปีที่ผา่นมา องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาเห็นถึง

ความส าคัญทุกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา แต่จะให้ความส าคัญในการพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน ในล าดับต้นๆ เนื่องจากเป็นความตอ้งการและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชนในพื้นที่ และโดยสภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกประชาชนส่วนใหญ่จงึมอีาชีพท าการเกษตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาจงึจัดสรรงบประมาณลงไปที่ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพื้นฐานมากกว่า

ยุทธศาสตรอ์ื่นๆ ถึงแมจ้ะให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานแตด่้วยงบประมาณที่มอียู่

อย่างจ ากัดจงึไม่สามารถที่จะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 
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 การจัดงานประเพณี  โดยการมสี่วนรว่มของประชาชนเพื่อการสบืสานวัฒนธรรมประเพณี

ต่างๆ และตามนโยบายของผูบ้ริหาร ในบางกรณีไม่สามารถกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากขัด

ต่อระเบียบข้อบังคับ หนังสอืสั่งการ และข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557– 

2560 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. เส้นทางคมนาคมขนส่ง  สว่นใหญ่เป็นถนนลูกรังมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุุนละอองปัญหา

น้ ากัดเซาะถนนท าให้ถนนแคบ ไม่สะดวกในการเดินทาง พืน้ที่การเกษตรบางแหง่ยังไม่มถีนนส าหรับ

รถบรรทุกวิ่งขนถ่ายผลผลติทางการเกษตร และปัญหาเจา้ของที่ไม่ยอมสละที่ดินใหใ้นการก่อสร้าง 

 แนวทางการแก้ไข  

  1. จัดงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งก่อสร้างสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยางเพิ่มขึน้ 

  2. ท าความเข้าใจกับประชาชนที่มีที่ดินติดแนวเขตหรอือยู่ในเขตพืน้ที่ก่อสรา้งถนนก่อน

เข้าด าเนนิการก่อนทุกครั้ง 

 2. น้ าประปา  ไม่สะอาด ปริมาณน้ ามีไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนโดยเฉพาะ

ในช่วงหนา้แล้ง 

 แนวทางการแก้ไข 

  1. ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้น้ าที่สะอาดก่อนปล่อยน้ าให้ประชาชนใช้ตามบ้านเรือน  

  2. จัดหาแหลง่น้ าเพื่อใช้ผลิตน้ าประปา เช่น ขุดสระน้ า ขุดบ่อบาดาล เป็นต้น  

 3. ไฟฟ้า  ไฟฟูายัง ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่หา่งไกลจากแหล่งชุมชน 

รวมถึงไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้านซึ่ง มีไม่เพียงพอ  อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่ ชีวติและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 แนวทางการแก้ไข 

  ขยายเขตไฟฟูา และติดตัง้ไฟฟูาสาธารณะให้มไีฟฟูาและแสงสวา่งอย่างทั่วถึงเพียงพอ 

เพิ่มความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 4. แหล่งน้ า ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค มีไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง 

 แนวทางการแก้ไข 

   1.ขุดลอกล าห้วย/ฝาย เพื่อให้มนี้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร  

  2.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า/ฝายชะลอน้ า 

 ด้านเศรษฐกิจ 

 1. การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพตา่งๆ ในหมูบ่้าน ขาดเสถียรภาพในการบริหารจัดการของกลุ่ม 

ท าให้ไม่ตอ่เนื่องและไม่ยั่งยืน 
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 แนวทางการแก้ไข 

  1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งเสริมให้ความรูเ้พิ่มทักษะ

และช่วยจัดหาตลาดเพื่อระบายสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพตา่งๆ 

 2. ผลผลิตทางการเกษตร  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ผลผลิตล้นตลาด และปุ๋ย ยา

เคมีทางการเกษตรมีราคาแพง    

 แนวทางการแก้ไข 

  1. ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดตน้ทุนการผลิต  

  2. ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ด้านคุณภาพชวีิตและสังคม 

 1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไข้เลือดออก ในต าบลภูแลนคาโรคไข้เลือดออกจะเกิดทุกปี

ไม่สามารถควบคุมได้ถึงมีแม้วา่องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการปูองกันโรคไข้เลือดออกโดยจัด

เจ้าหนา้ที่พรอ้มวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับปูองกัน โดยการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย และ

ทรายอะเบทส าหรับแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง เพราะบางหมู่บ้านมพีืน้ที่ติด

กับปุาไม้ซึ่งเป็นแหล่งชุกชุมของยุงจงึไม่สามารถก าจัดพาหะน าโรคได้หมด 

 แนวทางการแก้ไข 

  1. ฉีดพ่นหมอกควันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะน าเชื้อโรคไข้เลือดออก  

  2. การปูองกันโดยใช้ทรายอะเบทก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

  3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ก่ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายและการปูองกันการโดย

จ ากัดแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจัง 

 ด้านการบรหิารจัดการ 

 1. งบประมาณไม่เพียงพอ  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนนิงานแก้ไขปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

 2. การตั้งงบประมาณ   การตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ

ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ตอ้งโอนเพิ่ม โอนลด และตัง้จ่ายรายการใหม่      

 แนวทางการแก้ไข   

 1. การจัดท าแผนพัฒนาสีป่ีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาสีป่ีและให้มคีวามสอดคล้องกัน   

 2. การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านงึถึงสถาน ะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี                                

 3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ที่ตัง้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใหส้ามารถ

ด าเนนิการได้ในปีงบประมาณนั้น 
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 ภาคประชาชน (การมีส่วนร่วม) 

 ในการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับความฟูงความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคมการจัดท า

ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคดิเห็น รับฟังปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้รับ

ความรว่มมอืเท่าที่ควร อา้งองิจากผู้ที่มาเข้าร่วมประชาคมซึ่งมีจ านวนน้อยมาก ปัญหาและความตอ้งการ

ต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขบางโครงการจงึไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นเพียงความตอ้งการของ

ประชาชนบางกลุ่มเท่านัน้ 

แนวทางแก้ไข 

1. ปลูกฝังประชาชนและชีใ้ห้เห็นถึงความส าคัญของการมสี่วนรว่มโดยยึดหลักประชาธิปไตย 

2. ผูน้ าควรมีบทบาท และสามารถชักจูงประชาชนสู่กระบวนการมสี่วนรว่มมากขึ้น 
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ส่วนท่ี  3 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

 คณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมื่อวันที่  30 มิถุนายน  2558 เห็นชอบให้มกีารจัดตัง้คณะกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตรช์าติมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ารา่งยุทธศาสตรช์าติระยะ  20ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงม่ังคั่งและยั่งยนืและให้เสนอร่างยุทธศาสตรช์าติระยะ  20 ปี ให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล        

(ปี 2558 -2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  3 (ปี 2560 เป็นต้นไป ) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนแ์ละ

ท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นัน้จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนัน้จงึจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสูก่ารปฏิบัติ

ในแต่ละช่วงเวลาอย่างตอ่เนื่องและมีการบูรณาการและสรา้งความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย

ร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม  ทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคม  ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาเพื่อการสรา้งและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แหง่ชาติ  และบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ

มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

หรอืคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”เพื่อให้ประเทศมขีีดความสามารถในการแข่งขันมรีายได้

สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดกีินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม   

ซึ่งยุทธศาสตรช์าติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีตอ่จากนี้ไปจะประกอบด้วย  6

ยุทธศาสตรไ์ด้แก่ 

(1) ยุทธศาสตรด์้านความม่ันคง 

(2) ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

(3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

(4) ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

(6) ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมี

สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตรส์รุปได้ดังนี้ 
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2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ

และช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ าเซียนและ

ประชาคมโลกที่มตี่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 

(1) การเสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืงขจัดคอร์รัปชั่น

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรว่มมอืระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสรา้งความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลติภาพการผลิตและการใช้

นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม

เกษตรและบริการการสรา้งความมั่นคงและปลอดภัยด้านอ าหารการเพิ่มขดีความสามารถทางการคา้

และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต   ทั้งนีภ้ายใต้กรอบการปฏิรูปและ

พัฒนาปัจจัยเชงิยุทธศาสตรท์ุกด้านอันได้แก่โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ

เชื่อมั่นการสง่เสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแขง่ขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจน

การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลคา่ในภูมิภาคและเป็นการ

ยกระดับไปสู่ส่วนบนของหว่งโซ่มูลคา่มากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมโดยมีการใชด้ิจทิัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต

และบริการ   โดยมุ่งสูค่วามเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมภิาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและใน

ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวติและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่ง

อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 



- 25 - 

 

  - ภาคเกษตรโดยเสริมสรา้งฐานการผลิตให้เขม้แข็งและยั่งยืนเพิ่มขดีความสามารถใน

การแขง่ขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยใหป้รับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

และอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มศีักยภาพโดยการใชด้ิจทิัลและการค้ามาเพิ่ม

มูลค่าและยกระดับหว่งโซ่มูลคา่ในระดับสูงขึน้ 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มคีวามหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาใหป้ระเทศ

ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการดา้นการเงนิและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆเป็น

ต้น 

(3) การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการยกระดับผลติ

ภาพแรงงานและพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวสิาหกิจชุมชนและ

สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมอืงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิจัดระบบผังเมืองที่มปีระสิทธิภาพและมีสว่นร่วมมีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเมอืงและโครงสรา้งพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในด้านการขนสง่ดา้นพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมภิาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุน้ส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสรา้งความมั่นคงดา้นต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยใน

องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ดา้นการตา่งประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย

ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมคีวามพรอ้มทางกายใจสตปิัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการ

คิดวิเคราะหอ์ย่างมเีหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมี

ครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(4) การสรา้งเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

(5) การสรา้งความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจติใจใหเ้ข้มแข็ง 
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2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาค

และเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญ  อาทิ 

(๑) การสรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสรา้งสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) การสรา้งความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงดา้นน้ ารวมทั้งมี

ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มปีระสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การรว่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(6) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อให้หนว่ยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมสีมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมธีรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตอ้งให้

ความส าคัญ  อาทิ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้ันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลประกอบด้วย 

1)  ยุทธศาสตร์หลัก 

1.1) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 
1.2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่สังคมแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 
1.3) ยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
1.4) ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยนื 

1.5) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่งคงทางศรษฐ
กิจและสังคม 

1.6) ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.7) ยุทธศาสตรใ์นการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเ้กิด 

ประโยชน์กับประชาชน ในการใชบ้ริการอย่างแท้จริง 
1.8) ยุทธศาสตรใ์นเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติใหเ้กิดความ

มั่งคงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
1.9) ยุทธศาสตรใ์นการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ  คอรัปช่ันอย่างยั่งยืน 

2) การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560  ได้ก าหนดประเด็นที่ด าเนินการ 17 เรื่อง  ประกอบด้วย   
2.1) การสรา้งความปรองดองและสมานฉันท์ 
2.2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการค้ามนุษย์ 

2.4) การปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผูต้ิดยาเสพติด 
2.5) การจัดการปัญหาที่ดนิท ากิน 
2.6) การสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

2.7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
2.8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.10) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษ 

2.11) การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
2.12) การส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา 
2.13) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
2.14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

2.15) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
2.16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
2.17) การปูองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาฯฉบับที่  12 ยังคงมคีวามตอ่เนื่องจากวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาฯฉบับที่  11 

และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคน

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนรว่มการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศนข์องการ

พัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุง่สูก่ารเปลี่ยน

ผา่นประเทศไทยจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยนืสังคม

อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนร์ะยะยาว  “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ” ของประเทศการ

ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่ง

ทางยุทธศาสตรข์องประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติที่  สศช. ได้จัดท าขึน้ประเทศไทยเป็นประเทศ

รายได้สูงที่มกีารกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางดา้นการขนสง่และโลจิสตกิส์ของภูมภิาคสู่

ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลติสินคา้เกษตรอินทรีย์และ

เกษตรปลอดภัยแหลง่อุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมาย 

 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 

  (2) ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศตอ่หัว  (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติตอ่หัว  

(GNP Per Capita) ณ สิน้แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึน้เป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์

สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนตอ่ปี 

  (3) ผลติภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 

  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  7.5 ในขณะที่

ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 

Security) และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 (2) การศกึษาและการเรียนรูไ้ด้รับการพัฒนาคุณภาพ 

 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อตอ่การพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 (1) การกระจายรายได้มคีวามเท่าเทียมกันมากขึ้น 

 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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4. การสร้างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

 (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมอืภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสรมิสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีสว่นร่วม 

 (2) ขจัดการทุจรติคอร์รัปชั่น 

 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนา 

1.การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้

สูง 

  1.1 การส่งเสริมด้านการวจิัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสรา้งพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการ

รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมบีทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจน

ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใชป้ระโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชงิพาณิชย์และสาธารณะโดยใหค้วามคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

  1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรูแ้ละสมรรถนะที่สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม

อาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเรง่รัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ

เรียนรู้ขัน้พืน้ฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมคีวาม

ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถ

เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มผีลติภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมีอืแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่

เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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 1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

 พัฒนาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการให้มคีวามยดืหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความ

เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนใหม้ีการขยายตลาดที่มแีบรนด์สินคา้และช่องทางการตลาดที่เป็น

ของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลติ

บริการและอุตสาหกรรมดิจติอล 

 1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ

ในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงขา่ยหลักในการเดินทาง

และขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหวา่งเมอืง

ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มศีักยภาพใหเ้ป็นท่าเรอื

อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุน

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  เชน่อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิต

ชิน้ส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ

เป็นฐานการผลิตในภูมภิาคอาเซียน 

 1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 

 ปรับโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสนิค้าเกษตรขัน้ปฐม

เป็นสินคา้เกษตรแปรรูปที่มมีูลค่าสูงมคีุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน

วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสนิค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้

สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความตอ้งการของตลาดตัง้แต่ตน้น้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและ

เศรษฐกิจรวมทั้งสง่เสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจา้ของคนเดียวเป็นการประกอบการใน

ลักษณะสหกรณ์  หา้งหุ้นสว่นและบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พชืที่เหมาะสม

กับศักยภาพของพืน้ที่และแหลง่น้ าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการปูองกัน

ความเสี่ยงตลอดจนสง่เสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการ ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรา้งการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขา่ยทั้งทางบกทางน้ าและทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาด

ใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวใหค้รอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับ

การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชงิพื้นที่ใน

ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มคีวามเช่ือมโยงทั้ง

ทางกายภาพวิถีชวีิต /วัฒนธรรมท้องถิ่น   และกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสรา้งความ
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เชื่อมโยงดา้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มพีรมแดนตดิกันและประเทศที่มโีครงขา่ย

คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม

อนาคต เพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ

และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเ้ข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลติและบริการทั้งในระดับ     

อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน

เชน่ โลจสิติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงนิทุน

ระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใชท้ั้งภาคการผลิตการตลาด

การบริหารจัดการการเงินและโลจสิติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจติอลในการอ านวยความสะดวกทาง

การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรา้งเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ปัญญาและการเรียนรูมุ้่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชงิสรา้งสรรคก์ารลงทุนที่ใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูงและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใชพ้ลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชงิ

พาณชิย์การจัดตัง้ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความส าคัญ

เรื่องความรับผดิชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม 

2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง

มีคุณภาพ 

 2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแตแ่รกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรยีนวัยรุ่น ให้มทีักษะการเรียนรูท้ักษะ

ชีวติสามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มกีารพัฒนายกระดับ

สมรรถนะฝีมอืแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มใหก้ับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มกีารท างานที่เหมาะสมตาม

ศักยภาพและประสบการณม์ีรายได้ในการด ารงชีวติมกีารสรา้งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือ

ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรือ้รังตา่งๆที่จะก่อใหเ้กิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบ

บริการสุขภาพ 

 2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทยีมและ

ทั่วถึงโดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศกึษ า

ใหม่เพื่อสรา้งความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศกึษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผู่เ้รียนส่งเสรมิการมีสว่นร่วมจากภาคเอกชนในการจัด

การศกึษา 

(3) พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบตั้งแตก่ระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกใหไ้ด้

คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมนิและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้รียนและ 
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(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศกึษาตั้งแตร่ะดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูต้ลอดชวีิตพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและ

ผลติก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการของตลาดการวิจัยและการใชเ้ทคโนโลยี

และสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดย

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชท้รัพยากรและสง่เสริมการ

อภบิาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขา่ยที่มกีารใชท้รัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่

การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) 

ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  (Product 

Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพื่อน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับ

คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการใหค้วามส าคัญกับมิติสุขภาพในทุก

นโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง

ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มตี่อสุขภาพของประชาชน  

 2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 

โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพใหเ้หมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ

โดยการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น

ต้นแบบของการดูแลผูสู้งอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้

ชีวติประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

  3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิต

ภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมโีอกาสเข้าถึงการเรยีนรู้และพัฒนาทักษะฝมีอืแรงงานอย่างมี

มาตรฐานปรับโครงสรา้งค่าจา้งแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝมีอืแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดัน

ให้การใชร้ะบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมีอืแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนีเ้พิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาและการ

ผลติทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพืน้ที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสนิค้าเกษตร

ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต  

  3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 
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(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มคีุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงอย่างหลากหลาย

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศกึษาขั้นพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มรีายได้นอ้ยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค

ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแหง่ชาติและเมอืงนา่อยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน

เมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ 

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพืน้ฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย      

(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระ 

ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

  3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถงึทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดนิเพื่อการเกษตร

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มทีี่ดนิเป็นของตนเองหรอืมีสทิธิท ากินในที่ดนิ

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพืน้ที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริง  ด้วยการ

ผลักดัน  พรบ .ทรัพยากรน้ า  และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้าง

กระบวนการมสี่วนรว่มรวมทั้งปรับโครงสรา้งภาษีที่เป็นธรรมเชน่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดก

และภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

  3.4 การเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน

และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม   โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งดา้น

กฎหมายใหแ้ก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย  เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เชน่

กฎหมายปุาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดนิ เป็นต้น 

4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

 4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 

เตรียมความพรอ้มรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการดา้นผังเมอืงดา้นสาธารณูปโภค

สาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศกึษาและระบบ

สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตอ่ความตอ้งการของคนในเมือง  รวมทั้งเสริมสรา้ง

ความสามารถในการบริหารจัดการเมอืงตามระดับการพัฒนา 

 4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและ

เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจสิติกส์ของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศทั้งดา้นการค้าการลงทุนและการบริการโดยค านงึถึงการเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม  (Green 

Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในหว่งโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลด

กระบวนงานดา้นอ านวยความสะดวกทางการคา้ขนส่งและโลจสิติกส์ให้มคีวามสะดวกและมี

ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

 4.3 การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดงึดูดให้นักลงทุนในภูมิภาค
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เข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ที่

ชายแดนโดยใหค้วามส าคัญกับการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานการสง่เสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนก์าร

บริหารจัดการแรงงานต่างดา้วและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้าน

การค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิาคมากขึน้ 

 5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ

โดยค านึงถึงขดีจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้   โดยสนธิก าลังของทุกภาค

ส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นธรรม

เพิ่มพืน้ที่ปุาไม้  โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  และแบ่งปันผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการ

ประเมินมูลคา่ของระบบนิเวศและการสรา้งรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดนิให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการ

ถือครองที่ดินจัดท าฐานขอ้มูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ   การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา

ก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดนิของ

คนต่างชาติบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้าง

ศูนย์ขอ้มูลทรัพยากรน้ า จัดตัง้องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพืน้ที่ เชน่คณะกรรมการลุ่มน้ าและองค์กร

ผูใ้ช้น้ าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชงินโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวติของชุมชนบริหารจัดการแร่  โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสม

ในการน าแรม่าใช้ประโยชน์ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ

จากการท าเหมอืงแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 5.2 การส่งเสริมการบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้

แล้วที่มปีระสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผา่นมาตรการตา่งๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ

ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อมการศึกษา เพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินคา้เป็นต้น 

 5.3 การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว  เพื่อยกระดับประเทศสู่

เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการ

ให้สามารถปรับระบบสู่หว่งโซ่อุปทานหรอืหว่งโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply 

Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งสง่เสริมภาคบริการที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอ้ยเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ 

 5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุม

มลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดีใหก้ับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไก

การคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหมใ่ห้มากที่สุด  เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดใน
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พืน้ที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็น

พลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  โดยใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนและการบังคับใช้

กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน

แมบ่ทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความรว่มมอืกับ

อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัด

การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.6 การเพิ่มขดีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบรหิารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมอื

และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหก้ับ

ทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและระบบการเตอืนภัยตลอดจน

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้

ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วมวางแผนปูองกันเมอืงและพื้นที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมอืงที่สามารถปรับตัว

และยืดหยุ่นตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ

ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติและการจัดท า

แผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มปีระสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม

การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

6 การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มช่ีองทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เชน่ข้อมูลการประกวดราคา

จัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการขอ้มูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล

ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เชน่คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภบิาลคดีทุจรติ  

คอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแตล่ะยุคสมัยฯลฯ 

 6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มคีวามเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน

ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็ก

กะทัดรัดแตม่ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

 6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท . ให้เหมาะสม  สามารถรับมอืการเปลี่ยนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขา่ยและเช่ือมโยงภาค

ส่วนตา่งๆ ในระดับพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน

ที่มคีุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมอืให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชงิ
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นโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตดิตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มกีารใชจ้า่ยงบประมาณเป็น

จ านวนมากและเป็นโครงการที่มผีลกระทบในวงกว้าง 
 

 1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 

ชัยภูมิ) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 ประเด็นยุทธศาสตรส์ถิตทิางการดา้นเศรษฐกิจ /สังคม/ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑท์ี่มศีักยภาพ (Product Champion)  

 ประเด็นส าคัญ (Critical Issue)  

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 

2. ยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวอารยะธรรม  ไหม  และการค้าชายแดนเชื่อมโยง

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมภิาค และประเทศในอาเซียน 

 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน์ 

 “มุ่งสู่เศรษฐกิจการเกษตร อุสาหกรรมสิ่งทอ ชูธงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ

พัฒนาคุณภาพชวีิตที่ยั่งยืน" 

 พันธกิจ 

    1.  พัฒนา ผลติภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมใหม้ีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    2.   พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวให้มคีุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

                 3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมบูรณ์และยั่งยนื  

                 4.  สร้างสังคมอยู่ดมีีสุข  เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ

สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 กลยุทธ์และแนวทาง  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อให้

สามารถใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 

   1.1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  เพื่อเพิ่มพืน้ที่ชลประทานโดยการ

ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ

การกระจายน้ า 

   1.1.3 การเพิ่มประสทิธิภาพการใชน้้ าภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต 

 1.2  พัฒนาผลิตภาพสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 

พรกิ ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  

  1.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

เกษตรและผลติภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลติทางการเกษตรที่เหมาะสม 

รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 

  1.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าปศุสัตว์และประมง  

  1.2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลีย้งไหมเพื่อใหไ้ด้ผลิตภัณฑไ์หมที่มี

คุณภาพ 

  1.2.4  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลติภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

โดยส่งเสริมการใชป้ัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้าน

การตลาด 

  1.2.5  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง

การเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสนิค้าเกษตร 

  1.2.6  ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและ

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมอิากาศ 

  1.2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์

ความรูใ้ห้ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใชปุ้๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ

สินค้าเกษตรและอาหาร 

  1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสนิค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริม

สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มมีูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

  1.2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 

  1.2.10 พัฒนาดา้นการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทาง

การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต  และการจ าหนา่ยผลผลิต 

  1.2.11 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพืน้ที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยน

การผลิตในพืน้ที่ไม่เหมาะสม 
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 1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

  1.3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

และเครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ใหเ้ข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 

  1.3.2  ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฏีใหม ่เกษตร

อินทรีย์ และการท าเกษตรยั่งยืน และลดการใชส้ารเคมีในการผลิตสนิค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพ

ดิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

  1.3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบัน

เกษตรกร และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อรองรับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 1.4  พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 

  1.4.1  วางระบบการถือครองที่ดนิการจัดที่ดนิท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัด

การออกโฉนดที่ดนิให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  1.4.2  เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผูไ้ร้ที่ท ากิน 

และประชาชนที่ยากจนให้มทีี่ดนิเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 

  1.4.3  ส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากที่ดนิ โดยก าหนดแนวเขตการใชท้ี่ดนิอย่าง

เหมาะ ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมอืง และผังชุมชน 

 2.  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

  2.1  พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

   2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ( Productivity)ของ

ภาคอุตสาหกรรม 

   2.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ที่และโครงสรา้งพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลติทางการเกษตรและพลังงาน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมตอ่เนื่องจากแร่โปแตช 

   2.1.3  ส่งเสริมการสรา้งคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจาก

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจสิติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต 

การขนสง่สนิค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอื่นๆ อย่างเป็นระบบ 

   2.1.5  ส่งเสริมและพัฒนาใหม้ีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มสนิค้า 

(Cluster และ Supply Chain)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขัน 

   2.1.6  พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการ

บริหารจัดการรวมทั้งเสริมสรา้งความเป็นบรรษัทภบิาลใหแ้ก่ผู้ประกอบการ  เพื่อพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม  มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชน

อย่างยั่งยืน 
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   2.1.7  ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

  2.2  พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

   2.2.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มคีวามรูแ้ละพัฒนาทักษะฝมีอืที่ได้

มาตรฐานสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรยีมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้าย

แรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

   2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาค 

อุตสาหกรรมและมีความเสมอภาคในการจ้างงาน 

   2.2.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

มาตรฐานแรงงานการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จัดระบบการคุ้มครองแรงงาน

นอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 

   2.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการดา้นแรงงานให้มปีระสิทธิภาพและ

มีการพัฒนาระบบค่าจา้ง 

   2.2.5  ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มสีวัสดิการ

แรงงานและมีหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวติ 

   2.2.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างดา้วอย่างเป็นระบบ จัดระบบ

แรงงานต่างดา้วใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความมั่งคงภายในประเทศ 

   2.2.7  ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 

  2.3 พัฒนาและส่งเสรมิการท าเหมืองแร่โปแตซ และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

   2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมอืงแร่โปแตซของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ  

   2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากแร่โปแตซ 

 3.  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 

  3.1  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพ  

   3.1.1 เสริมสรา้งศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนา

บุคลากรและผูป้ระกอบการให้มคีวามคิดในเชงิสรา้งสรรค ์ สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของภาค

การผลิตและบริการ 

   3.1.2  ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรูส้มัยใหม ่ ส่งเสริม

กิจกรรมการประกวดแข่งขันการประยุกต์ใช้ความคิดสรา้งสรรคใ์นกลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการ 
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3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุ์มชน สนับสนุนใหม้ีศูนย์

กระจายและแสดงสินคา้  และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

   3.1.4 เสริมสรา้งชุมชนให้มกีารใชค้วามคิดสรา้งสรรคผ์สานกับภูมปิัญญา

ท้องถิ่น องค์ความรู ้เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสรา้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสนิค้า มกีารรวมกลุ่ม

ผูผ้ลติเชงิธุรกิจพึ่งพาตนเองได้ 

  3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด  

   3.2.1 พัฒนาองค์ความรูด้้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบ 

การให้ครอบคลุมสินคา้และบริการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้  ตลอดจนเสริมสรา้งองค์กร

วิสาหกิจชุมชน (SMEs)  ให้เกิดความเข้มแข็ง  และเขา้ถึงแหล่งทุนได้ 

   3.2.2 สร้างและเช่ือมโยงเครือขา่ยผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และ

ภูมภิาคเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลติถึงผู้บริโภคให้มคีวามรวดเร็วและ

ทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขา่ยการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

   3.2.3 จัดตัง้ศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณชิกรรมในระดับ

จังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

 กลยุทธ์และแนวทาง  

1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

1.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  และสง่เสริมแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ที่มี

ศักยภาพใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชัน้น า

ของภาคอีสาน 

  1.2  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุง

มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึง

แหลง่ท่องเที่ยวของผู้พิการและผูสู้งอายุ 

  1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล  

 2. ส่งเสรมิการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

  2.1  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวที่มศีักยภาพไปยัง

ตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย 

  2.2   ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

  2.3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  และบริการให้มคีุณภาพและปริมาณที่

เพียงพอ 
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  2.4  พัฒนายกระดับมาตรฐานสนิค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้าการ

ท่องเที่ยวที่สรา้งสรรคจ์ากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรูแ้ละนวัตกรรมในการสรา้ง

มูลค่าเพิ่ม 

  2.5  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงขอ้มูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ  เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 3.  ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการบรหิารจัดการการ  

ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

  3.1  เสริมสรา้งความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวสิาหกิจ

ชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ วัฒนธรรม 

และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

  3.2  สนับสนุนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดย

สนับสนุนให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม 

  3.3  สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ีสว่นร่วมในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน 

  3.4  ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ศูนย์จ าหนา่ยสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  3.5  การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์และแนวทาง  

 1.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนรว่มของชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

ทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การบริหารจัดการที่ดนิของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชนอ์ย่าง

เหมาะสมรวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดนิของรัฐ 

  1.3  ควบคุมการใชป้ระโยชน์พื้นที่ตน้น้ าและการใชส้ารเคมีการเกษตรในพื้นที่ตน้น้ า

อย่างเข้มงวด   
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 1.4  พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดนิเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะ

ล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การเกษตร 

  1.5 เสริมสรา้งความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า

และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ าเภอและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพการจัดการน้ า 

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

บูรณาการ 

2.1  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมสี่วนรว่มและ

พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น และชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุน้ส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

2.2  สง่เสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้าง

เครือขา่ยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคตทิี่

เป็นมติรกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและ

การจัดการน้ าเสียชุมชน 

2.4  สง่เสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชงิพื้นที่อย่างมสว่น

ร่วมในพืน้ที่อนุรักษ์ที่มคีวามส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  ให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

  2.5  พัฒนาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู ้

เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2.6  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยการอนุรักษ์  การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพชืพืน้บ้าน  เพื่อสรา้งนวัตกรรมใน

การผลิตสนิค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

ท้องถิ่นในการใชพ้ลังงานทดแทน การผลิตพชืพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรก

ร้างเพื่อสรา้งรายได้ และลดรายจา่ยด้านพลังงาน 

3. การเตรยีมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  3.1  การจัดท าแผนที่เพื่อบ่งช้ีพืน้ที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ

จังหวัด โดยจัดล าดับความส าคัญพืน้ที่เสี่ยง เพื่อก าหนดแนวทางเฝูาระวัง และแนวทางบรรเทาและ

ปูองกันผลกระทบ 
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  3.2  พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มปีระสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่

รุนแรงในอนาคต  โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสรา้งเอกภาพในการบริหารจัดการ 

  3.3  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ

ภาคส่วนต่างๆ ให้มมีาตรฐานตามหลักสากล 

  3.4  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียนและท้องถิ่นให้มกีารเตรียม

ความพรอ้ม จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมอืภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

  3.5  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมขีีดความสามารถในการับมือและปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุม้กัน 

  3.6  การถ่ายทอดองค์ความรูเ้กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศให้ทุกภาค

ส่วนได้ทราบ เพื่อสรา้งความตระหนักใหแ้ก่ประชาชนในการรว่มกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 4. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 

  4.1 สนับสนุนครัวเรือน ชุมชนตลอดจนสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มสี่วนรว่มในการผลิต การใชพ้ลังงานทดแทน 

  4.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้

ทั้งในและตา่งประเทศ 

  4.3 ส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน  

  4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน  

  4.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร องค์ความรูแ้ละข้อมูลสถิตพิลังงาน

ทดแทน 

  4.6 พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสรา้ง

ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  4.7 พัฒนาเครอืข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการมสี่วนรว่ม

ของเครือขา่ยทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์และแนวทาง  

1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งรว่มกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศกึษา ใน

การสรา้งค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 

  1.2  สร้างเครือขา่ยชุมชนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีสว่นร่วมในการอนุรักษ์

ศลิปะ วัฒนธรรม เฝาูระวังทางวัฒนธรรมที่มผีลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม
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ของเด็ก และเยาวชน และฟื้นฟูเผยแพร่สบืสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวติที่ดี

งาม 

  1.3 สร้างโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนและประชาชนผู้มคีวามรูค้วามสามารถด้าน

วัฒนธรรมได้มเีวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมตา่งๆ ทั้งในระดับชุมชน

และระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

  1.4  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหม้ีขดีความสามารถที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการพัฒนาความรูท้างวิชาการและสติปัญญาทางอารมณท์ี่เข้มแข็ง รูเ้ท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

  1.5  เสริมสรา้งสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมใหภ้าครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขัน้พืน้ฐาน และพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานที่เหมาะสมในพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความตอ้งการของ

ประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด 

  1.6  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภา

วัฒนธรรมหมูบ่้าน สูส่ภาวัฒนธรรมต าบล 

  1.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มี

คุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมหลัก 12 ประการ 

  1.8  ขยายโอกาสการมงีานท าและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับ

ประชาชนทุกกลุ่ม 

  1.9  ส่งเสริมและสร้างการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 

1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน า

วิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 

1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 

เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 

 2. การพัฒนาการศึกษา  

2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น  โดยการมสี่วนรว่มของประชาชน ในการสรา้ง

กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจติส านึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  สรา้งโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ

แหลง่เรียนรู ้  ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ

อย่างตอ่เนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 
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2.3  สง่เสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ้เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

กัน 

2.4  สรา้งความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสรา้ง

หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครอืข่ายความ

ร่วมมือในการให้ บริการและช่วยเหลือทางการศกึษาให้กับผูย้ากไร้และผู้ดอ้ยโอกาส 

  2.5  สนับสนุนการสรา้งเครือขา่ยร่วมกันระหว่างสถาบันการศกึษากับชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 

2.6  สง่เสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มคีุณภาพและมาตรฐานการศกึษาให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

 3. การพัฒนาการสาธารณสุข  

3.1  เพิ่มประสทิธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้

อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน 

3.2  พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขใหม้ีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 พัฒนาระบบเฝาูระวัง ปูองกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคน

ในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือขา่ย 

3.4  สง่เสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตอืนภัยสุขภาพ รวมทั้ง

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลติภัณฑ์สุขภาพ 

3.5  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรูแ้ก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับ

การขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยง

การด าเนิน การรว่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข สรา้งกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย

เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผูน้ าชุมชนให้มศีักยภาพในการบริหาร

จ ัดการ และการมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

  4.3  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่้านและชุมชน 

  4.4  ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองให้มกีารบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภบิาล 
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 5. การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหนว่ยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก  เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชน 

  5.2  พัฒนาสมรรถนะขา้ราชการให้มจีติส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม

จรยิธรรม ธรรมาภิบาล และท  ศนคตทิี่เอื้อตอ่การบริการประชาชน 

  5.3  สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของขา้ราชการในการปฏิบัติราชการด้วย

คุณธรรม จรยิธรรม มีความซื่อสัตย์สุจรติ ตลอดจนปูองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิ

ชอบในวงราชการอย่างตอ่เนื่อง 

  5.4   ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมปีระสิทธิภาพ

รวมทั้งเสริมสรา้งขดีความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน

ต าบลและอ าเภอ  ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณ

ของจังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

  5.5  ส่งเสริมการพัฒนาหนว่ยงานไปสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารทรัพยากรบุคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมปีระสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 

 6.  การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  6.1  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

หมูบ่้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชงิรุก และพัฒนาระบบการเฝาูระวังการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในหมูบ่้าน/ชุมชน  โดยการมสี่วนรว่มขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน 

(กม.) 

  6.2  เสริมสรา้งสมรรถนะเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ

ระงับข้อพิพาทเบือ้งตน้รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสรมิสร้างความปลอดภัยและสรา้ง

เครือขา่ยภาคประชาชนในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ 

  6.3 คุ้มครองสทิธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผูบ้ริโภคเชงิรุก 

เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 

  6.3  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมใหม้ามีสว่นร่วมในการปูองกัน และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  

  6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชนโดยศูนย์ด ารง

ธรรมจังหวัดและอ าเภอ 

 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  7.1 สร้างภูมิคุม้กันใหเ้ด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม  
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  7.2 สร้างภูมิคุม้กันและปูองกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน  

  7.3 เร่งรัดปราบปรามการคา้ยาเสพติด และผู้มอีิทธิพลในทุกๆ ดา้น ด าเนินการ

ปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผูต้ิดยาเสพติดและตดิตาม

ช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวติในสังคมได้ โดยกระบวนการมสี่วนรว่มของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  

  7.4 สนับสนุนให้ทุกภาส่วนในสังคมให้มามีสว่นร่วมในการปูองกัน และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดโดยใหส้อดรับกับยุทธศาสตรก์ารปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

  7.5 บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มปีระสิทธิภาพ เอือ้อ านวยต่อการ

บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยยึดผูเ้สพเป็นศูนย์กลาง 

  7.6 สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคนืคนดีให้สังคม  
 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  

  วิสัยทัศน์  

 “ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลติอาหาร

พลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พรอ้มก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

  พันธกิจ  

  1. ส่งเสริมการพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  2. พัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  

  3. พัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถภาคการเกษตร  

  4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  

  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า  

  6. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจรญิเติบโตของ

จังหวัด 

  7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีมปีระสิทธิภาพ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

  มาตรการท่ี 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคยีงระดับประเทศ  

  แนวทาง 

  1.1.1 สนับสนุนการจัดตัง้โรงเรียน “ชัยภูมิววิัฒน์” ที่เป็นโรงเรยีนคุณภาพสูงเทียบเท่า

ระดับประเทศส าหรับรองรับผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษใหม้ีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก

ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
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  1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิววิัฒน์” ให้มขีีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดงึดูดครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มคีวามโดดเด่นและเป็นเลิศเขา้มาร่วมด าเนินการจัดการศกึษาให้บรรลุ

เปูาประสงค์ 

  1.1.3 ขยายรูปแบบการศกึษาของโรงเรียน “ชัยภูมิววิัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ความ

เป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

  1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรยีน “ชัยภูมิววิัฒน์” ในการแขง่ขันทางวิชาการในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ 

  1.1.5 จัดสรรทุนการศกึษาให้นักเรียนและนักศกึษาที่มคีวามสามารถสูงได้มโีอกาสศึกษา

ต่อจนถึงระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

  มาตรการท่ี 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัด

ชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสรมิขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

  แนวทาง  

  1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึน้เพื่อดึงดูให้

บุคลากรที่มคีวามโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 

  1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน

การศกึษาจนถึงระดับปริญญาเอก 

  1.2.3 เสริมสรา้งขดีความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

  1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศนอ์าเซียนเพื่อน ามา

ถ่ายทอดและช่วยใหเ้ยาวชนจังหวัดชัยภูมไิด้ตระหนัก และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 

2558 

  มาตรการท่ี 1.3 ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ( ICT) ในการเชื่อมโยงการ

จัดการเรียน 

  แนวทาง 

  1.3.1 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียน

การสอนในทุกพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มศีักยภาพในการสอนสู่ผู้เรยีนและ

ผูป้กครองอย่างเป็นระบบผา่นโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูก้าร

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงช้ันเรยีน 

  1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศกึษา 

  1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศกึษา เพื่อสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอนส าหรับผู้เรยีนที่มขีีดความสามารถแตกต่างกัน 

  1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรยีนใหม้ีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีน

การสอน 
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  1.3.5 ผลักด้นให้เกิดความรว่มมอืกับสถาบันอุดมศกึษาในพืน้ที่ เชน่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี  สุรนารีที่มศีูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษาที่มคีวามพรอ้มทั้งด้านเครื่องมอืและ

บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศกึษา เพื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบหอ้งเรียนและการเรียนรูต้ามอัธยาศัย

ของจังหวัดชัยภูม ิ

  มาตรการท่ี 1.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรยีน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

  แนวทาง 

  1.4.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

  1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศกึษาน าความรูแ้ละภูมปิัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์

ความรูเ้พื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

  1.4.3 สร้างเวทีวชิาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแขง่ขันให้กับน าเรียนและ

เยาวชนในพืน้ที่ทุกระดับ 

  1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลติและสร้างผลงานจากการเรียน  

  1.4.5 จัดให้มพีืน้ที่ภายในสถานศกึษาที่เน้นการใชภ้าษาต่างประเทศ และการเรียนรู้

วัฒนธรรมเพื่อใหผู้เ้รียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรยีนการสอนในชัน้เรียนกับการปฏิบัติจรงิ  

  1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  มาตรการท่ี 1.5 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้านในการ

อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  1.5.1 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนในการยกระดับศลิปวัฒนธรรมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 

“วิถีชุมชนชาวชัยภูม”ิ โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

  1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศลิปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมมิาเป็น

ส่วนประกอบส าคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 

  1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน

วาระและโอกาสต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง 

  1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ

วิถีการเรียนรูข้องประชาชน 

  มาตรการท่ี 1.6 ส่งเสรมิการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือ

ในท้องถ่ินให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  แนวทาง 
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  1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศกึษาในพืน้ที่จังหวัด

ชัยภูมิใหม้ีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น 

  1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมอืให้มคีุณภาพ มศีักยภาพ และมีความพร้อมในการแขง่ขันใน

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน 

  มาตรการท่ี 2.1 ส่งเสรมิการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัด

ชัยภูมิ 

  แนวทาง 

  2.1.1 สนับสนุนให้มกีารเฝาูระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคน

ในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.1.2 พัฒนาขดีความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น  

  2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 

  2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

  มาตรการท่ี 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

  แนวทาง  

  2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้

แนวคิด “การตลาดน าการผลิต” 

  2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑข์องจังหวัดชัยภูมสิู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง 

ผา้จากใยสับปะรด บรรจุภัณฑห์มาก ผา้ไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ใหเ้ป็น

ผลติภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

  2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรคผ์ลติภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนา

ผลติภัณฑ์ใหมข่องชุมชนหรอืต่อยอดจากผลิตภัณฑชุ์มชนเดิมให้ดขีึน้ ทั้งนี ้เน้นการสรา้งความแตกต่าง

ความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

  2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศลิปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุ์มชน การสร้างเอกลักษณ์ใน

การผลิตสนิค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

  2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วสิาหกิจชุมชนให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ

น าองค์ความรูส้มัยใหมม่าใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลติภัณฑ์ชุมชน 
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  2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุ์มชนให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ

ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์สนิค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2.2.7 สร้างเครือขา่ยการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสรา้งสรรค์  

  2.2.8 พัฒนาขดีความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑท์ุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต 

ผูป้ระกอบการแปรรูป และผูจ้ าหนา่ย 

  2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑชุ์มชนแหล่งใหม่ๆ  โดยเน้นการ

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

  2.2.10 เสริมสรา้งวิสาหกิจชุมชน ( SMEs) ให้มคีวามเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ 

  2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

  มาตรการท่ี 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

  แนวทาง 

  2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวติของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างครอบครัวของประชาชนใน

ชุมชน 

  2.3.3 ปรับปรุงและสรา้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม

ส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มคีุณภาพ 

  2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผูสู้งอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มตน้ของ

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 

  2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  2.3.6 ส่งเสริมการสรา้งสื่อที่เน้นการสรา้งสรรคส์ังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่

ถูกต้องในท้องถิ่น 

  2.3.7 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดให้เขม้แข็ง 

  2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครองในการดูแลเด็กและ

เยาวชนเพื่อปูองกันไม่ใหยุ้่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมสี่วนรว่มเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ท้องถิ่น 

  2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดใหเ้พียงพอ โดยเฉพาะ

สิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการออกก าลังกายของคนในชุมชนและ

ท้องถิ่น 
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  2.3.10 พัฒนาและจัดใหม้ีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มคีวามรูป้ระจ าศูนย์และ

สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  

  มาตรการท่ี 3.1 ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก 

ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 

  แนวทาง  

  3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใชเ้ทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตตอ่ไร่ของพชืหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ขา้ว ออ้ย และมันส าปะหลัง 

  3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลติ  

  3.1.3 เร่งรัดการปรับความเช่ือและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม

เพื่อให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 

  3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหนา้ที่ดา้นส่งเสริม

การเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  มาตรการท่ี 3.2 ส่งเสรมิการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจท่ีเป็นความหวังในอนาคต 

ได้แก่ พริก ยางพารา โค เน้ือโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

  แนวทาง  

  3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนือ้โคราชวากิว และไก่

บ้านโคราช ในชุมชนและพืน้ที่ที่มศีักยภาพ โดยด าเนนิการในรูปแบบสหกรณ์ 

  3.2.2 ประสานใหเ้กิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนือ้โคราชวากิว ที่มอียู่ในพืน้ที่กลุ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

  3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจา้หนา้ที่ปศุสัตว์

เจ้าหนา้ที่สง่เสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  3.2.4 ก าหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอือ้ต่อการบริหารจัดการ

เพื่อการเพิ่มมูลค่า 

  3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพชืมาส่งเสริมการผลิตลด

ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลติต่อไร่ใหก้ับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 

  มาตรการท่ี 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  

  แนวทาง  

  3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ

ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 

Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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  3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ดา้นการสง่ออก

อาหารปลอดภัย 

  3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยใหไ้ด้ในระดับมาตรฐานอย่าง

สม่ าเสมอ 

  3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใหต้ลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหาร

ปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ 

 ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  

  มาตรการท่ี 4.1 ส่งเสรมิและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว

จังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 

  แนวทาง 

  4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดา้นการประชาสัมพันธ์ให้มีประสทิธิภาพ และ

แขง่ขันได้ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึน้ 

  4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เชน่ การประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชวนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอข้อมูลการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในชว่งการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และรวมทั้งการ

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

  4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 

เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูม ิเป็นต้น 

  4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมอืในการ

ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   

  มาตรการท่ี 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้

มาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

  แนวทาง  

  4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแตล่ะพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ

เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวใหม้ี

ความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

  4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการดา้นที่พักอาศัยในพืน้ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอือ้ต่อ

ความตอ้งการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่

นักท่องเที่ยวในทุกพืน้ที่ 

  4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสว่น

ราชการในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีความสมบูรณ์ 
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  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุง

เส้นทางและพัฒนาภูมทิัศนต์ลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแตล่ะพื้นที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพื่อ

เพิ่มจุดเด่นของแหลง่ท่องเที่ยว 

  4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศนต์ามเส้นทางเขา้สู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น

เพื่อให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พรอ้มมจีุดแวะพักและจุดจ าหนา่ยผลิตภัณฑชุ์มชนและของที่

ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวแหลง่ใหม ่เช่น พิพิธภัณฑส์ัตว์น้ าบึงละหาน บึง

ซึกวึก ปุาปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑส์ัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี 

อุทยานผักพืน้บ้าน ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรต ิเป็นต้น 

  4.2.7 ส่งเสริมพัฒนาพืน้ที่เพื่อจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคนื ( Night Safari) เพื่อเป็น

แหลง่ท่องเทียวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ภาคเอกชนและ

หนว่ยงานที่ดูแลปุาไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง 

  มาตรการท่ี 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิน่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

และยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

  แนวทาง  

  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสรา้งสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ในพืน้ที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่น

ก าเนิดรากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวติความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดด

เด่นยิ่งขึ้น 

  4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพืน้ที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิใหโ้ดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ป็นรูปธรรม เชน่ พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมืองถนนบรรณาการ อาคาร

ส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมอืง เป็นต้น 

  4.3.3 จัดให้มแีหลง่ท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหนา่ยสินค้าพืน้เมือง สนิค้าทาง

วัฒนธรรมและสินค้าอื่นๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภ   มิที่มอีัต

ลักษณ์เฉพาะ 

  4.3.4 จัดให้มศีูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มอีาสาสมัครท่องเที่ยวที่

ให้บริการขอ้มูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมใิห้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

  มาตรการท่ี 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถชีีวติ ความ

เคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

  แนวทาง  

  4.4.1 เสริมสรา้งการเช่ือมโยงและสรา้งสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ

จังหวัดชัยภูมิในแตล่ะพื้นที่ และเผยแพร่ใหเ้ป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศ

และประชาคมโลก 
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  4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวติความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนยีมและประเพณีที่ดงีาม

ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสรมิสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชงิ

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในเชิงจติใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจา้พ่อพระยาแล เพื่อให้

นักท่องเที่ยวได้มโีอกาสสัมผัสกับสถานที่จรงิตามประวัตศิาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวติ “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว

ชัยภูมิในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้  

  4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ

น าเสนอในเชงิประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชงิจิตใจ 

  มาตรการท่ี 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของ

ประเทศ 

  แนวทาง  

  4.5.1 ศกึษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของระดับของจังหวัดชัยภูมทิี่เหมาะสม

กับสภาพภูมปิระเทศ และภูมอิากาศในแตล่ะพื้นที่ 

  4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสูต่ลาดไม้ดอกไม้

ประดับระดับประเทศ 

  4.5.3 ส่งเสริมการสรา้งตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการน ามาเสริมสรา้ง

ภูมทิัศนท์ี่สวยงามให้กับจังหวัดและแหลง่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูม ิรวมถึงเพื่อส่งออกจ าหน่าย

ทั่วประเทศ 

  4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมใิห้เป็น “เมืองมนตเ์สน่หด์อกไม้” ของประเทศ  
 

  มาตรการท่ี 4.6 ส่งเสรมิขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง  

  4.6.1 วิเคราะหแ์ละปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจา้หนา้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกส าคัญ

ในการผลักดันยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

  4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูม ิทั้งบุคลากร

ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ระกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

  4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือขา่ยในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ระกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้มคีวาม

เข้มแข็งและมีขดีความสามารถสูงขึน้ 
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  4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

  4.5.5 จัดให้มรีะบบการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ของจังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างตอ่เนื่อง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  

  มาตรการท่ี 5.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  

  แนวทาง  

  5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลอืกใน

ท้องถิ่นและชุมชน 

  5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลติไฟฟูาชุมชน “โรงไฟฟูาชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี

ความพรอ้ม เพื่อการพึ่งพาตนเองดา้นพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณชิย์ 

  5.1.3 ส่งเสริมกาน าเทคโนโลยีการผลติพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร เชน่ การใช้พลังงานไฟฟูาในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น าพืชแบบน้ าหยด เป็น

ต้น 

  5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษา ที่มศีักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตอ่เนื่องจนถึงระดับปริญญา

ตร ีเพื่อผลิตบุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ 

  มาตรการท่ี 5.2 พัฒนาการบรหิารจัดการพชืพลังงานอย่างครบวงจร  

  แนวทาง  

  5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 

  5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตดา้นเกษตรไปสู่

ภาคการผลิตดา้นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

  5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติพืชพลังงานทดแทนเพื่อใหส้ามารถวาง

แผนการพัฒนาการผลิตพชืพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

  5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรอืน 

  มาตรการท่ี 5.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิต

พลังงานทดแทน 

  แนวทาง  
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  5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชัน

ในการผลิตพลังงานทดแทน เชน่ การผลติไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล 

เป็นต้น  

  5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ

ผลติไฟฟูาของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิต

ไฟฟูาจากพลังงานลม และกฎหมายด้านการกผลิตไฟฟูาจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

  มาตรการท่ี 5.4 ส่งเสรมิการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  

  แนวทาง  

  5.4.1 รณรงคใ์ห้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการ

พัฒนาท้องถิ่น และการใชพ้ลังงานให้เกิดประโยชน์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

  มาตรการท่ี 6.1 ส่งเสรมิและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

  แนวทาง  

  6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ  

  6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจศิตกิส์จาก

ประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 

  6.1.3 สนับสนุนการสรา้งตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว   าง

ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

  6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้า

มาบริหารจัดการ 

  6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการดา้นโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษใหม้ี

ประสิทธิภาพสูง 

  มาตรการท่ี 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบขนส่งภายในท้องถ่ิน  

  แนวทาง  

  6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขน

ถ่ายสินคา้เกษตรสูตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วม 

  มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

  แนวทาง  
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  7.1.1 ก าหนดขอบเขตพืน้ที่ปุาอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟู 

  7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพืน้ที่มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ปุาไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ

ร่วมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุน่ใหม่รักและหวงแหนปุา” 

  7.1.3 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากรปุา

ไม้อย่างมคีุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 

  7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ อย่างมคีุณภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด 

  7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงคส์ร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของ

ปุาไม้กับผลกระทบจากการท าลายปุาอย่างตอ่เนื่อง 

  7.1.6 สนับสนุนการปลูกปุาในชุมชนอย่างตอ่เนื่อง  

  มาตรการท่ี 7.2 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ินในการจัดให้

มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

  แนวทาง  

  7.2.1 เสริมสรา้งความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพืน้ที่ 

  7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความตอ้งการที่

เป็นเอกภาพของชาวชัยภูม ิในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหลง่น้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 

  7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใชเ้ป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่

และแหลง่น้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 

  7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หน่ึงอ่างเก็บน้ า” เพื่อให้แตล่ะพื้นที่มแีหลง่น้ าส ารอง

เพื่อรองรับในช่วงฤดูที่มปีริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 

  7.2.5 วางแผนพัฒนาพืน้ที่แหลง่น้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มจีุด

แวะพักผอ่นระหว่างทาง เพื่อเอื้อตอ่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผอ่นแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 

  มาตรการท่ี 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี

คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

  แนวทาง  

  7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ใน

การก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 

  7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรูข้องชุมชนในการจัดการมลพิษและของ

เสีย 
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  7.3.3 เสริมสรา้งความตระหนักและการมสี่วนรว่มรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ

น้ าท่วม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีมีประสิทธิภาพ  

  มาตรการท่ี 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  แนวทาง  

  8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑต์่างๆ ในการบริหารจัดการใหเ้อือ้ต่อ

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

  8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให้

มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

  8.1.4 พัฒนากระบวนการตดิตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 

  8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ  

  8.1.6 พัฒนาดัชนีช้ีวัดการให้บริการ ( KPI) ในระดับองค์กร ระดับหนว่ยงานและระดับ

บุคคล 

  8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมสี่วนรว่มระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร

ท้องถิ่น 

  มาตรการท่ี 8.2 ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  8.2.1 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ

ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

  8.2.2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพืน้ที่เพื่อการ

เผยแพร่ขา่วสารใหก้ับประชาชน 

  8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานชององค์กรในรูปแบบต่างๆ 

  มาตรการท่ี 8.3 ส่งเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 
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  แนวทาง  

  8.3.1 วิเคราะหโ์ครงสรา้งอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ

เอือ้ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผดิชอบ

มากยิ่งขึน้โดยพัฒนาความรว่มมอืกับสถาบันอุดมศกึษาในพืน้ที่และจังหวัดใกล้เคียง 

  8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหนว่ยงานใหม้ีขดีความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

  มาตรการท่ี 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บรกิารแก่บุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง  

  8.4.1 ส่งเสริมการสรา้งทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีตอ่องค์กรให้กับ

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

 2.1 วิสัยทัศน์  

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์

ในอุดมคติ   ซึ่งเป็นจุดมุง่หมายความคาดหวังที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถ

สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ด้านต่างๆ จงึได้ก าหนดวสิัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 

 “การบรหิารอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตที่ดี  

มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน  มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 2.2 ยุทธศาสตร์  

องค์การบริหารส่วนต าบล ภูแลนคา  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เพื่อเป็น

จุดมุง่หมายและเป็นกรอบในการพัฒนาที่จะให้เกิดขึ้นหรอืบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  โดยการก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ยึดหลักวิชาการจากผลการวิเคราะหข์้อมูลอย่างรอบด้าน  จงึได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร ์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 



- 61 - 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

 2.3 เป้าประสงค์ 

 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีตามหลักธรรมาภบิาลโดยใหป้ระชาชนมี

ส่วนรว่มในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารและการ

ปกครอง 

 2. บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและ

ยั่งยืน 

 3. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพงึปรารถนาร่วมกันไม่ให้มปีัญหาภายในชุมชน 

 4. ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพื้นฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหม้ีความ

สะดวกได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรด์้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

คมนาคมขนส่ง ดา้นความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

 5. เสริมสรา้งทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดา้นจติใจด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ดา้นกีฬาให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

 6. สนับสนุนเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและ

ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลติผลทางการเกษตรอินทรีย์ใหม้ีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมีอืใน

การผลิตเพิ่มมูลคา่ของสนิค้า 

 2.4 ตัวชี้วัด 

  1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆของ อบต. 

  2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ  

  3. จ านวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะ จาก อบต.  

  4. จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  

  5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและสง่เสริมการท่องเที่ยว  

  6. จ านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  7. จ านวนถนนที่สรา้งได้มาตรฐาน  

  8. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้  

  9. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้  

  10. จ านวนแหลง่น้ าที่ใชป้ระโยชน์ในการท าการเกษตรและ การอุปโภคบริโภค  

  11. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

  12. จ านวนประชาชนที่ได้รับความใส่ใจด้านสุขภาพ  

  13. จ านวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรได้รับจากภาครัฐ  

  14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมรีายได้เพิ่มขึ้น  
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 2.5 ค่าเป้าหมาย  

  1. การจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

  2. แหลง่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน  

  3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่  

  4. การบริการดา้นโครงสรา้งพื้นฐานมคีวามปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว  

  5. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี  

  6. ประชาชนมศีักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 2.6 กลยุทธ์  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

  1. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

  2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

  3. ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  

  4. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

  1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1. สร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  3. ส่งเสริมและรณรงคก์ารก าจัดขยะมูลฝอย  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1. การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า

ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

  2. การขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟูาภายในหมูบ่้าน  

  3. การก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา  

  4. การพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและสังคม 

  1. ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  2. พัฒนาและสง่เสริมการศกึษา  

  3. พัฒนาและสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข  

  4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน  

  5. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพ 

  1. ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 

  2. ส่งเสริมการสรา้งงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน  

  3. การใชท้ี่ดนิเพื่อการเกษตร 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้  

2.3.1 ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชีพท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก   

2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร  

2.3.3 มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าออกพืน้ที่การเกษตร  สามารถติดต่อได้ตลอดพืน้ที่  และ

มีถนนสายหลักตัดผา่น  

2.3.4 มีแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   

ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบล ภูแลนคาที่มคีวามอุดมสมบูรณ์  ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ  จงึเหมาะแก่การท าการเกษตร  จงึก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร ์(Positioning) ของต าบลภูแคนคา  

 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางการเกษตร  

 เป็นชุมชนเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 

 เป็นแหล่งผลติพืชผลการเกษตรคุณภาพ 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรช์าติ และยุทธศาสตรจ์ังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน

ในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งการ

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรยีมการพัฒนา  เป็นการน าภูมคิุ้มกันที่มอียู่

พร้อมทั้งเรง่สรา้งภูมิคุม้กันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอ้มคนสังคมและระบบเศรษฐกิจ

ของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มคีุณภาพ ใชท้รัพยากรที่มอียู่ภายในชุมชน

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค ์บนพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

 3.1 การวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา (ใช้การ

วิเคราะห ์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ

สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การพัฒนา อย่างนอ้ยต้องประกอบด้วยการวิเคราะหศ์ักยภาพ

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

ได้วเิคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะหใ์ช้

หลัก SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  ดังนี ้

 จุดแข็ง (S:Strength) 

 1. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนดิ 

ได้แก่ ขา้ว มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา  

 2. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เชน่ ห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อท าการเกษตร 

 3. มีทรัพยากรปุาไม้ ภูเขา และมีน้ าชีไหลผ่านตอนบนเหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์  

 4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เชน่ ผักหวาน เห็ด หน่อไม้  เป็นต้น  

 5. มโีรงเรียนสถานศึกษาเพียงพอ สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

 6. มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล

จ านวน 2 แหง่ ส าหรับใหบ้ริการประชาชน 

 7. มีบริการรถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินไว้คอยบริการผู้ปุวยหรือผู้ประสบเหตุในต าบล 

 8. มีที่พักสายตรวจ 1 แหง่ ส าหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสบืเนื่องกันมาจนถึง  

ปัจจุบัน 

 10. ผูน้ าชุมชนสมานสามัคคีมีความรว่มมอืกันในการปกครองและการบริหารการพัฒนา  

 11. มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มศีักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชน 

 12. มีการประสานความร่วมมอืกันระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคีเครือขา่ย  

 13. มีกลุ่ม/มวลชน/องค์กรตา่งๆ ที่เอือ้ประโยชน์ใหก้ับคนในชุมชน  

 14. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสรา้งรายได้เสริมภายในครัวเรือน  

 15. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมตอ่ระหว่างหมู่บ้าน และต าบล  

 16. มีที่สาธารณะประโยชน์ส าหรับพัฒนาเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกันได้ในชุมชน 

 จุดอ่อน (W:Weakness) 

 1.  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  

 2.  มีแหล่งต้นน้ าแตข่าดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดที าให้น้ าไม่พอใช้ตลอดปี  
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 3.  ขาดระบบการวางผังเมอืงที่ได้มาตรฐาน  

 4.  เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน 

 5.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังมไีม่เพียงพอ  

 6.  ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน  

 7.  เด็กและเยาวชนบางส่วนที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด  

 8.  ปัญหาหนีส้ินในครัวเรอืน  

 9. ประชาชนขาดแหลง่เงนิทุนที่ใชใ้นการลงทุนในอัตราดอกเบีย้ต่ า 

 10. พืน้ที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มเีอกสารสิทธิ์ 

 11. มีการบุกรุก รุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ 

 12. ที่ดนิส่วนใหญ่เป็นของ สปก.และปุาสงวนแห่งชาติ ถูกจ ากัดในด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

มูลค่าของที่ดิน เชน่ การพัฒนาดา้นกิจการพาณิชย์ 

 13. ประชาชนยังมคี่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร  

 14. แหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ขาดการบริหาร  

จัดการ 

 15. ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา  

 โอกาส (O:Opportunity) 

 1.  จังหวัดชัยภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ที่มี

แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพ ัฒนาจังหวัด 

 2.  มีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

 3.  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว  

 4.  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมได้ดียิ่งขึน้ และมีอสิระในการบริหารจัดการใน

พืน้ที่มากขึ้น 

 5. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง  

 6.  นโยบายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  

 อุปสรรค (T:Threat) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนนิการ  

 2.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  

 3.  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 4.  ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมรีาคาสูงขึน้ สง่ผลกระทบต่อการผลติภาคเกษตรและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

 5. ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ า การลงทุนเพื่อการผลิตสูง 

 6.  ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมอืงระดับประเทศ 

 7.  ปัญหาภัยคุกคามตา่งๆ จากการเปิดเสรีการคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน   
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 8.  ปัญหาภัยธรรมชาติ 

 9.  การกระจายอ านาจยังไม่มปีระสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

 10. ทัศนคตทิี่เหมาะสมต่อการพัฒนาของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑต์่ า  

   ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  

 ผลการวิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมายกลุ่มเปูาหมาย และการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 

ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

1. ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

1.1 เส้นทางคมนาคมขนส่ง ส่วน

ใหญ่เป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็น

หลุมเป็นบ่อ มีฝุุนละออง ปัญหา

น้ าเซาะข้างทางท าให้ถนนแคบ 

ไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร  

และพืน้ที่การเกษตรบางแห่งยัง

ไม่มีถนนส าหรับรถบรรทุกวิ่งขน

ถา่ยผลผลิตทางการเกษตรเข้าถงึ 

ทุกหมู่บา้น ความต้องการเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย

และรวดเร็วในการเดินทาง

และการขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร จะมีเพิ่มมากขึ้น 

 

1.2 ไม่มีระบบการระบายน้ า เพื่อ

แกป้ัญหาเวลาฝนตกน้ าไหลเข้า

บ้านเรือน และรองรับน้ าเสียจาก

ครัวเรอืน 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร

และครัวเรือนท าให้การใชช้วีติ

ประจ าและกิจกรรมในแตล่ะวัน

เพิ่มขึ้น จ าเป็นต้องมรีะบบระบาย

น้ าภายในชุมชนเพื่อรองรับการ

ระบายน้ าเสียจากครัวเรือนเพื่อ

รักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน 

1.3 น้ าประปาไม่สะอาดและไม่

เพยีงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึน้ของจ านวน

ประชากรและครัวเรอืน ท าให้

ความต้องการใช้น้ าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคมีมากขึ้น อาจ

ส่งผลให้แหล่งน้ าที่ใชใ้นการ

ผลิตน้ าประปามีไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ จึงจ าเป็นต้อง

เพิ่มแหล่งน้ าใต้ดินและผิวดิน

ส าหรับผลิตน้ าประปาเพิ่มขึน้ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

1. ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

1.4 ไฟฟูายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

โดยเฉพาะครัวเรอืนที่ตั้งอยู่

ห่างไกลจากแหล่งชุมชน รวมถงึ

ไฟฟูาสาธารณะริมทางยังไม่

ทั่วถงึซึ่งแสงสว่างไม่เพียงพอ

กอ่ให้เกดิความไม่ปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน 

ทุกหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟูา และติดตั้ง

ไฟฟูาสาธารณะให้มีไฟฟูาและ

แสงสว่างอย่างทั่วถงึเพยีงพอ 

เพิ่มความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

 

 

1.5 ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภคบริโภค มี

ไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึน้ของจ านวน

ประชากร และการขยายตัว

ทางการเกษตร การส่งเสริม

การปลูกพชืทางการเกษตร 

ท าให้ความต้องการใช้น้ าเพื่อ

การเกษตรและการอุปโภค

บรโิภคมีปริมาณเพิ่มขึน้เรื่อยๆ 

ซึ่งท้องถิ่นต้องบรหิารจัดการ

จัดหาให้เพียงพอ 

 

2. ด้านสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

2.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในกลุ่มเยาวชนและวัยรุน่ 

เยาวชนและวัยรุน่ 

ทุกหมู่บา้น 

การขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

ปัญหาครอบครัว พฤติกรรม

เลียนแบบ อาจส่งผลให้การ

แพร่ระบาดของยาเสพติด

ยังคงมีอยู่ในชุมชน 

 

2.2 การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อ 

ทุกหมู่บา้น จากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศ การเคลื่อน ย้าย

แรงงานต่างด้าว (เมื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน) ส่ง ผลให้

เกิดโรคติดต่อตามมา ท้องถิ่น

ต้องเฝาูระวัง รณรงคใ์ห้

ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ

ของตนเอง ปูองกันและจ ากัด

แหล่งก าเนิดโรคติดต่อ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

2. ด้านสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

2.3 ปัญหาการกา้วเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสูส่ังคม

ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ทุกป ีทอ้งถิ่นจึงต้องมกีาร

เตรียมพร้อมรับมอืในดา้น

สวัสดกิาร การอ านวยความ

สะดวก การสง่เสริมอาชีพและ

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอาย ุ

2.4 ปัญหาครอบครัว เด็กและ

ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง ผู้สูงอายุ

รับภาระในการดูแลเด็ก 

เด็กและผู้สูงอายุ ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น และการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้ วัย

แรงงานไปท างานในเมอืงหรือ

ตา่งจังหวัดปล่อยให้เด็กและ

ผู้สูงอายุอยูก่ันตามล าพัง 

2.5 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ทุกหมู่บา้น ประชากรสว่นใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตไม่

มคีวามแนน่อนขึ้นอยู่กับสภาพ

ดินฟาูอากาศ ประชาชนควรมี

อาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้

เพยีงพอต่อการด ารงชีพ ทอ้งถิ่น

ควรให้การสนับสนุนส่งเสริม

กลุ่มอาชพีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนเพิ่มขึ้น 

3. ด้านเศรษฐกจิ 3.1 ปัญหาราคาผลผลิตทาง

การเกษตรตกต่ า ผลผลิตล้น

ตลาด และปุ๋ย ยาเคมีทาง

การเกษตรมีราคาแพง 

ทุกหมู่บา้น ปัญหายังคงมตีอ่เนื่อง โดย 

เฉพาะเมื่อเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน การคา้ขาย

อย่างเสรีท าให้เกิดการแขง่ขันท้ัง

ด้านราคาและคุณภาพของ

ผลผลิต ทอ้งถิ่นจึงต้องส่งเสริม

ให้กลุม่เกษตรกรได้พัฒนา

ศักยภาพการผลิตและคุณภาพ

ของสนิค้าให้สามารถแขง่ขันกับ

ประเทศเพื่อนบ้านได้ และต้อง

ส่งเสริมการเกษตรอนิทรีย์ เพื่อ

ลดตน้ทุนการผลิต และเพื่อสง่ 

เสริมสุขอนามัยของผู้บริโภคไป

พร้อมกัน 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

3. ด้านเศรษฐกจิ 3.2 กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บา้น 

ขาดเสถียรภาพในการบรหิาร

จัดการของกลุ่ม ท าให้ไม่ต่อเนื่อง

และไม่ยั่งยืน 

ทุกหมู่บา้น เนื่องจากการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการคา้ 

ขายอย่างเสรี ท าให้การแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจสูง จะเกิดการ

รวมตัวของกลุ่มอาชพีต่างๆ เพื่อ

พัฒนาการผลิตและผล ผลิตให้

มคีุณภาพเพื่อแขง่ขันกับประเทศ

เพื่อนบ้านได้ ทอ้งถิ่นควรให้การ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

สนับสนุนงบประมาณให้แกก่ลุ่ม

อาชีพตา่งๆ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

3.3 ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ยัง

ขาดองคค์วามรู้ และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

ทุกหมู่บา้น เนื่องจากการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการคา้ 

ขายอย่างเสรี ท าให้การแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจสูง ทอ้งถิ่นควรให้

การสง่เสริมด้านองค์ความรู้และ

ทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้

ประกอบอาชพีดา้นตา่งๆ เพื่อให้

เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

3.4 แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้

มาตรฐาน ขาดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

แหล่งท่องเที่ยว

ภายในต าบล 

การท่องเท่ียวเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แกค่นใน

ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง หากแหล่ง

ท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นท่ี

รู้จักของคนท่ัวไปนักท่องเท่ียว

เข้ามาเท่ียวมากขึน้ ส่งผลให้

ชุมชนมรีายได้จากนักทอ่งเท่ียว

เพิ่มขึ้น ทอ้งถิ่นควรให้

ความส าคัญในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวปรับปรุงพัฒนาให้ได้

มาตรฐานท้ังดา้นโครงสร้าง

พื้นฐาน การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

4. ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ง 

แวดล้อม 

4.1 ปัญหาการบุกรุกที ่

สาธารณประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย

และท ากิน 

ทุกหมู่บา้น แนวโนม้การขยายตัวของจ านวน

ประชากรเพิ่มขึ้น ท าให้มีการบุก

รุกเขา้ไปในเขตท่ีสาธารณะเพื่อ

สร้างท่ีอยูอ่าศัย และลุกล้ าท่ี

สาธารณะเพ่ือท าการเกษตร 

มากขึ้น 

4.2 ปัญหาไฟปุา พืน้ที่ปาุสาธารณะ 

ปุาชุมชน 

เกิดจากความมักง่ายขาดความ

ยัง้คิดของน้ ามือมนุษย ์และไฟ

ปุาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เนื่องจากภาวะโลกรอ้นใน

ปัจจุบันท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 

 4.3 การบรหิารจัดการขยะมูล

ฝอย  ยังไม่มีระบบก าจัดขยะ

ภายในชุมชน ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ   

ทุกหมู่บา้น แนวโนม้การขยายตัวของจ านวน

ประชากรและการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ ท าให้ปริมาณขยะมี

แนวโนม้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 

หากปลอ่ยให้ครัวเรือนก าจัดเอง

คงไมเ่พยีงพอ อาจมีการลักลอบ

น าขยะไปท้ิงในท่ีสาธารณะซึ่งจะ

ก่อให้เกิดมลพษิอื่นๆ ตามมา 
 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  การใชผ้ังเมืองรวม มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชป้ระโยชน์ที่ดินโครงขา่ย

คมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มปีระสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว

ของชุมชนในอนาคต ซึ่งความเจรญิและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 

ปัญหาดา้นที่อยู่อาศัย ปัญหาดา้นการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาที่ดนิท ากิน เป็นต้น  

  ส าหรับที่ดนิในเขตต าบลภูแลนคาเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนในระดับหมู่บ้าน

สามารถเติบโตอย่างมรีะเบียบมีแผนการขยายตัวอย่างเป็นระบบ จึงควรมีแนวทางการจัดระเบียบผัง

เมืองในอนาคต ดังนี ้

  1. ที่ดนิประเภทเกษตรกรรม  ควรเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีเพิ่มผลผลติแทนการขยายพืน้ที่

การเกษตรเข้าไปพืน้ที่ปุาชุมชน โดยการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน ฤดูกาลปลูกและปริมาณน้ า 

รวมทั้งหลกีเลี่ยงการใชย้าฆ่าแมลงและสารเคมี   
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  2. ที่ดนิประเภทที่อยู่อาศัย ควรมีการขยายตัวโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในชุมชน/หมูบ่้าน

และพืน้ที่ต่อเนื่อง ไม่ควรขยายตัวกระจัดกระจายเข้าไปในพืน้ที่เกษตรกรรมและควรส่งเสริมให้มี

สภาพแวดล้อมที่ดีภายในหมูบ่้าน เช่น การปลูกต้นไม ้การรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัย 

  3. ด้านการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากพืน้ที่ส่วนใหญ่ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลภู

แลนคาเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งจัดระบบถนนเชื่อมโยง

โครงขา่ยระดับอ าเภอ ต าบล และหมูบ่้าน และพัฒนาปรับปรุงถนนสู่พื้นที่เกษตร เพื่อความสะดวก

รวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง 

  4. ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

   - ไฟฟูา ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ตดิตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูารายทางสองขา้ง

ทางภายในหมูบ่้าน เพื่อใหม้ีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

   - ประปาหมูบ่้าน ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อใหม้ี

น้ าประปาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน และปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ดใีนการอุปโภคบริโภคและเพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 

   - แหลง่น้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค จัดหาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภค

บริโภค เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอก ขุดขยายสระ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า 
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 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา  

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2564)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี 

1.ความมั่นคง 2.การสรา้ง 

ความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

3.การพัฒนา 

และเสรมิสรา้ง 

ศักยภาพคน 

4.การสรา้งโอกาสความ 

เสมอภาคและความเท่า 

เทียมกันในสังคม 

 5.การสรา้งการเติบโต 

 บนคุณภาพชีวิตที่เป็น 

 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดุล  

พัฒนาระบบการ 

บรหิารจัดการภาครัฐ 

1.การเสรมิสรา้งและ

พัฒนาศักยภาพความเป็น

มนุษย์ 

2.การสรา้งความเป็น

ธรรมลดความเลื่อมล้ าใน

สังคม 

3.การสรา้งความ

เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

5.การเสรมิสรา้งความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

6.การบรหิารจัดการใน

ภาครัฐ การปูองกันการทุจรติ 

ประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7.การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

9.การพัฒนาเมืองและพืน้ที่

เศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิฯ

ฉบับที่ 12 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และ

แปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 

2. ยกระดับการบรหิารจัดการท่องเที่ยวอารยธรรม 

ไหม และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

3. พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาค 

และประเทศในอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

 ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ชัยภูมิ 

8.การบรหิารจัดการบ้าน 

เมืองที่ด ีมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนา

ศักยภาพการ

ท่องเที่ยว 

7. การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

และยั่งยืน 

6.การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อ

รองรับการเป็นศูนยก์ลางทาง

การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ

ในประชาคมอาเซียน 

1.การพัฒนาคนและ

สังคมที่ดีมีคุณภาพ 

3.การพัฒนา ศักยภาพ

และขีดความสามารถ 

ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

ของ อบต. 

1.การบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

2.การพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

5.การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต 
6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และส่งเสรมิอาชีพ 

สนับสนุนประชาชนทุกภาค

ส่วนให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและตรวจสอบการ

ท างานเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการบรหิารและ

การปกครอง 

บรหิารจัดการและการ

พัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและการ 

ท่องเที่ยวอย่างครบ 

ถ้วนย่ังยืน 

พัฒนาระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอัน

พึงปรารถนารว่มกัน

ไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชน 

เส้นทางคมนาคมได้

มาตรฐานระบบ 

สาธารณูปโภคและ

ระบบสาธารณูปการ

ทั่วถึง 

เสรมิสรา้งทักษะของ 

คนภายในชุมชนทั้งทางด้าน

จิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน

สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ

และสังคม ด้านกีฬา ให้มี

คุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้

สนับสนุนเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของ

ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ

ผลิตผลทางการเกษตรอนิทร์ย์ ให้มี

ความสามารถและทักษะในการพัฒนา

ฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

เป้า 

ประสงค์ 

4.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน 

3.บรกิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการ

จัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และ

แปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 

2. ยกระดับการบรหิารจัดการท่องเที่ยวอารยะธรรม 

ไหม และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

3. พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาค 

และประเทศในอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ชัยภูมิ 
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1.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและองค์กรทุก 

ภาคส่วน 

2.ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากร 

และองค์กรให้มีประสิทธ ิ

ภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.ส่งเสรมิการพัฒนาจัด

ระเบียบของชุมชนและสังคม 

4.การปูองกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด 

1. พัฒนาโครง 

สรา้งพืน้ฐานทาง 

การท่องเที่ยว 

2.ส่งเสรมิ

สนับสนุนและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

1.สรา้งจิตส านึกและสนับสนุน

ส่งเสรมิให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุนงาน

ปูองกันและบรรเทา   

สาธารณภัย 

3.ส่งเสรมิและรณรงค์การ

ก าจัดขยะมูลฝอย 

1.ก่อสรา้งปรับปรุงและซ่อมแซม 

ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

รางระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความ

สะดวก 

2.ขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซม

ไฟฟาูภายในหมู่บ้าน 

3.ก่อสรา้งขยายเขตปรับปรุงและ

ซ่อมแซมระบบประปา 

4.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

และการบรโิภค-อุปโภค 

 

1.ส่งเสรมิการศาสนา พัฒนาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา 

3.การพัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมด้าน

สาธารณสุข 

4.การพัฒนาและส่งเสรมิด้าน

สวัสดิการของชุมชน 

5.การพัฒนาและส่งเสรมิการกีฬาและ

นันทนาการ 

1.ส่งเสรมิศักยภาพและขีด

ความสามารถในการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร 

2.ส่งเสรมิการสรา้งงาน

สรา้งอาชีพและพัฒนา

รายได้ในชุมชน 

3.การใชท้ี่ดินเพื่อการ 

เกษตร 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

กลยุทธ์ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

สนับสนุนประชาชนทุกภาค

ส่วนให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและตรวจสอบการ

ท างานเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการบรหิารและ

การปกครอง 

บรหิารจัดการและการ

พัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและการ 

ท่องเที่ยวอย่างครบ 

ถ้วนย่ังยืน 

พัฒนาระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอัน

พึงปรารถนารว่มกัน

ไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชน 

เส้นทางคมนาคมได้

มาตรฐานระบบ 

สาธารณูปโภคและ

ระบบสาธารณูปการ

ทั่วถึง 

เสรมิสรา้งทักษะของ 

คนภายในชุมชนทั้งทางด้าน

จิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน

สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ

และสังคม ด้านกีฬา ให้มี

คุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้

สนับสนุนเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของ

ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ

ผลิตผลทางการเกษตรอนิทรีย์ ให้มี

ความสามารถและทักษะในการพัฒนา

ฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

เป้า 

ประสงค์ 

บรหิาร 

งานทั่วไป 

การรักษาความ 

สงบภายใน 

สรา้งความ 

เข้มแข็งของชุมชน 

การศาสนา วัฒนาธรรม

และ นันทนาการ 

การเคหะ 

และชุมชน 

การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข สังคม 

สงเคราะห์ 

แผนงาน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 
                         การบริหารอย่างมสี่วนร่วม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                           มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรรมคณุภาพย่ังยืน มุง่สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้าน
การทอ่งเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชวีติและ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ และ
ส่งเสริมอาชีพ 

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

 

เพ่ือบริหาร
จัดการและ
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และการทอ่ง 
เท่ียวอย่าง
ครบถ้วน
และย่ังยนื 

เพ่ือพัฒนา
ระบบการจัด 
การส่ิงแวดล้อม
อันพึงปรารถนา
ร่วมกันไม่ให้มี
ปัญหาภายใน
ชุมชน 

 เพื่อก่อสร้างและซอ่มบ ารุง 
 โครงสร้างพื้นฐานในเขต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ ี
 ความสะดวกได้มาตรฐานเพ่ือ 
 สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ  
 ให้ประสบความส าเร็จโดย  
 เฉพาะอยา่งยิ่งด้านคมนาคม  
 ขนส่งด้านความสงบเรียบร้อย  
 และความสงบสุขของ 
 ประชาชนและด้านเศรษฐกจิ 

 เพื่อเสริมสร้าง 
 ทักษะของคนภาย 
 ในชุมชนทัง้ทาง   
 ด้านจิตใจด้าน  
 การศึกษาด้าน 
 สุขภาพอนามัย 
 ด้านสวัสดิการและ 
 สังคมด้านกฬีาให้มี 
 คุณภาพ และ 
 พ่ึงพาตนเองได้ 

 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้าง 
 ความเข้มแข็งของชุมชน 
 ทางเศรษฐกจิระดับ  
 บุคคล ครอบครัว และ 
 ชุมชนทอ้งถิ่นโดย 
 เฉพาะผลิตผลทางการ  
 เกษตรอินทรีย์ให้มีความ   
 สามารถและทักษะในการ  
 พัฒนาฝีมือในการผลิต 
 เพิ่มมูลค่าของสินค้า 

การจัดการภาครัฐท่ี

ดีและมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน

  

 แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก  

 ของคนทั่วไป สร้างราย 

 ได้จากการทอ่งเท่ียวสู่ 

 ชุมชน 

 ทรัพยากรธรรมชาติมี 

 ความอุดมสมบูรณ์ 

 ส่ิงแวดล้อมไมเ่ป็นพษิ  

 ท าให้ชุมชนน่าอยู่ 

 การบริการดา้น  

 โครงสร้างพื้นฐานมี 

 ความปลอดภัย   

 สะดวกและรวดเร็ว

  

ประชาชนมี

คุณภาพชวีติ

ที่ดี 

 ประชาชนมี  

 ศักยภาพมีรายได้ 

 เพียงพอสามารถ 

 พึ่งตนเองได้ 

1.ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนและองค์กร

ทุกภาคส่วน 

2.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

และองค์กรใหม้ปีระสทิธ ิ

ภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.ส่งเสริมการพัฒนาจัด 

ระเบยีบของชุมชนและ

สังคม 

4.การปอูงกันและแกไ้ข 

ปัญหายาเสพติด 
 

 1.พัฒนา 
 โครงสร้าง 
 พืน้ฐานทาง  
 การทอ่งเท่ียว 
 2.ส่งเสริมและ 
 พัฒนา การ 
 ท่องเที่ยว 

1.สร้างจิตส านึกและ

สนับสนุนส่งเสริมให้

ชุมชนมส่ีวนร่วมในการ

อนุรักษแ์ละฟื้น 

ฟูทรัพยากรธรรม- 

ชาติและส่ิงแวดล้อม 

2.ส่งเสริมและสนับ 

สนุนงานปอูงกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

3.ส่งเสริมและรณรงค์

การก าจัดขยะมูลฝอย 

 

 1.กอ่สร้างปรับปรุงและซอ่ม  

 แซม ถนน สะพาน ทางเท้า   

 ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า  

 ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

 2.ขยายเขตปรับปรุงและ   
 ซ่อมแซมไฟฟูาภายในหมูบ่า้น 

 3.กอ่สร้างขยายเขตปรับ 
ปรุงและซอ่มแซมระบบประปา 

4.พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการ 

เกษตรและการบริโภค-

อุปโภค 
 

 1.ส่งเสริมการศาสนาพัฒนา   

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมสืบ  

 สานประเพณี วัฒนธรรม  

 และภูมปิัญญา ทอ้งถิ่น 

 2.การพัฒนาและส่งเสริม 

 การศึกษา 

 3.การพัฒนาและส่งเสริม

กจิกรรมด้านสาธารณสุข 

4.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน

สวัสดิการของชุมชน 

5.การพัฒนาและส่งเสริมการ

กฬีาและนันทนาการ 
 

 1.ส่งเสริม  
 ศักยภาพและขีด 
 ความสามารถใน  
 การเพ่ิมผลผลิต 
 ทางการเกษตร 
 2.ส่งเสริมการ  
 สร้างงานสร้าง  
 อาชีพและพัฒนา 
 รายได้ในชุมชน 
 3.การใชท้ี่ดินเพ่ือ  
 การเกษตร 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

เปูาประสงค ์

ค่าเปูาหมาย 

 

 

  กลยุทธ์ 

 แผนงาน 

 บริหารงาน  

 ท่ัวไป 

 แผนงาน การ

รักษาความสงบ  

 ภายใน 

 แผนงาน 

 สร้างความเข้ม  

 แข็งของ ชุมชน 

 แผนงานการศาสนา   

 วัฒนาธรรมและ 

 นันทนาการ 

 แผนงาน 

 การเคหะ 

 และชุมชน 

 แผนงาน 

 การเกษตร 

 แผนงาน 

 การศึกษา 

 แผนงาน 

 สาธารณสุข 

 แผนงาน 

 สังคม  

สงเคราะห ์

แผนงาน 

แบบ ยท.02 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 
ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาสังคม

และคุณภาพ

ชีวิตตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

การบริหาร

จัดการบ้าน 

เมอืงที่ดีมี

ประสิทธภิาพ 

การพัฒนา

ด้านการ

บริหาร

จัดการบ้าน 

เมอืงที่ดี 

สนับสนุน

ประชาชนทุกภาค

ส่วนให้มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาและ

ตรวจสอบการ

ท างานเพื่อใหเ้กิด

ความโปร่งใสใน

การบริหารและ

การปกครอง 

จ านวนประชาชนที่มี

ส่วนร่วมในกจิกรรม

ต่างๆของ อบต. 

3 6 9 12 ปีละ 3 โครงการ 1.ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องคก์รทุกภาคส่วน 

-สนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

และประชาคม 

-ส่งเสริมให้ประชาชน

และองคก์รเข้ามามี

บทบาทและส่วนร่วม 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

-ส่งเสริมประชาธิป-

ไตยในทุกระดับ 

 

ส านักปลัด  

-จ านวนบุคลากรที่

ได้รับการส่งเสริม

พัฒนาเพิ่มศักยภาพใน

การปฏิบัติราชการ 

-ระดับผลการประเมนิ

ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของ อบต. 

 

 

8 16 24 32 ปีละ 8 โครงการ 2.ส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรและ

องคก์รใหมี้

ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติราชการ 

-สนับสนุนส่งเสริม

เพิ่มความรู้ทักษะ

ศักยภาพแก่บุคลากร

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 

-ส่งเสริมสนับสนุน

ศักยภาพในการ 

บริหารจัดการ 

 

 

 

ส านักปลัด กองชา่ง 

กองคลัง 

 

แบบ ยท.03 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาสังคม

และคุณภาพ

ชีวิตตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

การบริหาร

จัดการ

บ้านเมอืง 

ที่ดีมีประ

สิทธ ิภาพ 

การบริหาร

จัดการบ้าน 

เมอืงที่ดี 

สนับสนุน

ประชาชนทุกภาค

ส่วนให้มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาและ

ตรวจสอบการ

ท างานเพื่อใหเ้กิด

ความโปร่งใสใน

การบริหารและ

การปกครอง 

-ร้อยละของประชาชน

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

-ร้อยของประชาชนที่

มีความรู้ในระบบ

ประชาธิปไตย 

 

5 10 15 20 ปีละ 5 โครงการ 3.ส่งเสริมการ

พัฒนาจัดระเบียบ

ของชุมชนและ

สังคม 

-ส่งเสริมเพิ่ม

ศักยภาพการดูแล 

รักษาความสงบความ

ปลอดภัยภาย ใน

ชุมชน 

-ส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

-ส่งเสริมการจัด

ระเบียบชุมชนสังคม 

 

ส านักปลัด กองชา่ง 

-จ านวนผู้ค้าและผู้

เสพยาเสพติดลดลง 

3 6 9 12 ปีละ 3 โครงการ 4. ปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติด 

-ส่งเสริมสนับสนุน

การปูองกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

-สนับสนุนการบ าบัด

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

 

ส านักปลัด กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้มี

คุณภาพได้

มาตรฐาน 

การพัฒนา 

ศักยภาพการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนา

ด้านการ

ท่องเที่ยว 

บริหารจัดการ

และการพัฒนา

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

การท่องเที่ยว

อย่างครบถว้น

ยั่งยืน 

จ านวนแหล่งท่องเที่ยว

ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

และได้มาตรฐาน (มี

ระบบสาธารณูปโภค

และความปลอดภัย) 

2 4 8 10 ปีละ 2 

โครงการ 

1.พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางการ

ท่องเที่ยว 

-กอ่สร้างปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนเข้าสู่

แหล่งท่องเที่ยว 

-ขยายเขตไฟฟาูสู่แห่ง

ท่องเที่ยว 

-กอ่สร้างระบบ

ประปาขยายเขต

ประปาสู่แหล่ง

ท่องเที่ยว 

-พัฒนาปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยว 

ส านักปลัด กองชา่ง 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่

เพิ่มขึน้ 

2 4 6 8 ปีละ 2 

โครงการ 

2.ส่งเสริม

สนับสนุนและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

-ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธก์าร

ท่องเที่ยว 

-ส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยว 

 

ส านักปลัด  
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

บริหารจัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบ

มีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 

บริการจัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

แบบมีส่วน

ร่วมและยั่งยนื 

การพัฒนา 

ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบ 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อมอัน

พึงปรารถนา

ร่วมกันไม่ใหมี้

ปัญหาภายใน

ชุมชน 

-จ านวนประชาชน 

ที่มีส่วนร่วมในการ 

อนุรักษ์ฟื้นฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

3 6 9 12 ปีละ 3 

โครงการ 

1.สร้างจิตส านึก

และส่งเสริมให้

ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ง 

แวดล้อม 

-รณรงค์ส่งเสริมเพื่อ

สร้างจิตส านึกให้

ชุมชนเกิดความ 

หวงแหนและอนุรักษ์

ทรัพยากรสิ่งแวด 

ล้อม 

-ส่งเสริมปลูกปุา 

เพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

-จัดตั้งธนาคาร 

ต้นไม้ 

ส านักปลัด กองชา่ง 

จ านวนกจิกรรม/ 

โครงการที่ด าเนิน 

การ 

3 6 9 12 ปีละ 3 

โครงการ 

2.ส่งเสริมและ

สนับสนุนงาน

ปูองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

งานปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย

ทั่วไปและการดูแล

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด  

จ านวนขยะมูลฝอย

ในชุมชน 

ลดลง 

3 6 9 12 ปีละ 3 

โครงการ 

3.ส่งเสริมและ

รณรงค์การก าจัด

ขยะมูลฝอย 

-ส่งเสริมสนับสนุน

การก าจัดขยะครบ

วงจร 

-รณรงค์สร้าง

จิตส านึกในการจ ากัด

ขยะมูลฝอย 

ส านักปลัด กองชา่ง 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาขดีความ 

สามารถในการ

ผลิตการจัดการ 

สินค้าและบริการ

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

อย่างมีระสิทธิ

ภาพและยั่งยืน 

การพัฒนา

โครงสร้างพื้น 

ฐานเพื่อรอง 

รับการเป็น

ศูนย์กลางทาง

การตลาดและ

การเช่ือมโยงสู่

ประเทศใน

ประชาคม

อาเซียน 

การพัฒนา 

ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

เส้นทางคมนาคมได้

มาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภค

ทั่วถงึ 

จ านวนถนน สะพาน 

ท่อระบายน้ า ราง

ระบายน้ าที่ได้

มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

20 40 60 80 ปีละ 20 

โครงการ 

1.การกอ่สร้าง 

ปรับปรุงและ 

ซอ่มแซม ถนน 

สะพาน ทางเท้า 

ท่อระบายน้ า  

รางระบายน้ าให้ 

เป็นไปด้วยความ

สะดวก 

-กอ่สร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน, 

ต าบล 

-กอ่สร้างถนนลาด 

ยางเชื่อมระหว่าง

หมู่บ้าน, ต าบล 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมถนนลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน, 

ต าบล 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมถนนดิน

ภายในหมู่บ้าน, 

ต าบล 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซม สะพาน 

กองชา่ง อบจ. 

-จ านวนครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึน้ 

-เพิ่มความส่อง

สว่างภายในหมู่บ้าน 

5 10 15 20 ปีละ 5 

โครงการ 

2.การขยายเขต

ปรับปรุงและ 

ซอ่มแซมไฟฟาู

ภายในหมู่บ้าน 

-ขยายเขตไฟฟาู

ภายในหมู่บ้าน 

-ติดตั้ง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมไฟฟาู

สาธารณะภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองชา่ง การไฟฟูา 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาขดีความ 

สามารถในการ

ผลิตการจัดการ 

สินค้าและบริการ

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

อย่างมีระสิทธิ

ภาพและยั่งยืน 

การพัฒนา

โครงสร้างพื้น 

ฐานเพื่อ

รองรับ 

การเป็นศูนย ์

กลางทางการ 

ตลาดและการ 

เชื่อมโยงสู่ประ 

เทศในประชา 

คมอาเซียน 

การพัฒนา 

ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

เส้นทางคมนาคมได้

มาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภคทั่วถึง 

จ านวนครัวเรือน 

ที่มีน้ าประปาใช้ 

เพิ่มขึน้ 

5 10 15 20 ปีละ 5 

โครงการ 

3.การกอ่สร้าง 

ขยายเขตและ 

ปรับปรุงซอ่ม 

แซมระบบประปา 

-ขยายเขตน้ า 

ประปาภายใน

หมู่บ้าน 

-กอ่สร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

-ปรับปรุงซอ่มแซม 

ระบบระปาหมู่บ้าน 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมถังพักน้ า 

กองชา่ง  

ปริมาณน้ าเพื่อ

การเกษตรและ 

อุปโภคบริโภค

เพิ่มขึน้ 

5 10 15 20 ปีละ 5 

โครงการ 

4.การพัฒนา

แหล่งน้ าเพื่อ 

การเกษตรและ 

การบริโภค- 

อุปโภค 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมฝาย 

-ขุดเจาะ ปรับปรุง 

ซอ่มแซมบ่อบาดาล 

-กอ่สร้างคลองส่งน้ า

เพื่อการเกษตร 

-ขุดลอก ขยายอ่าง 

เก็บน้ าล าห้วย/คลอง 

-ก าจัดวัชพืชแหล่ง

เก็บน้ า 

-กอ่สร้างสถานีสูบ

น้ าเพื่อการเกษตร 

 

 

กองชา่ง ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนา

คนและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

การพัฒนา 

ด้านสังคม 

และคุณภาพ 

ชีวิต 

เสริมสร้างทักษะ

ของคนภายใน

ชุมชนทั้งทางด้าน

จิตใจ ด้านการ 

ศึกษา ด้านสุขภาพ

อนามัย ด้าน

สวัสดิการและ

สังคม ด้านกฬีาให้

มีคุณภาพและ

พึ่งพาตนเองได้ 

จ านวนโครงการ/ 

กจิกรรมด้านงาน 

รัฐพิธี ศาสนา  

ประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้อง 

ถิ่นที่ด าเนินการ 

8 16 24 32 ปีละ 8 

โครงการ 

1.ส่งเสริมการ

ศาสนา พัฒนา

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม สืบ

สานประเพณ ี

วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้อง 

ถิ่น 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ 

ประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-รณรงค์สร้างจิต 

ส านึกและอบรมใหค้วาม 

รู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

แก่เด็ก เยาวชน และ 

บุคลากร อบต. 

กองการ  

ศึกษาฯ 

ส านักปลัด 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

จ านวนเด็กเล็ก

และเด็กนักเรียนที ่

ได้รับการศึกษาที่ 

มีคุณภาพได้

มาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

5 10 15 20 ปีละ 5 

โครงการ 

2.การพัฒนา

และส่งเสริม

การศึกษา 

-ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษาแก่ 

บุคลากรทางการศึกษา

เด็กเล็กและนักเรียน 

-สนับสนุนอาหาร 

กลางวันและอาหาร 

เสริม(นม) แก่เด็ก 

เล็กและเด็กนักเรียน 

-กอ่สร้างปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการ 

ศึกษาฯ 

กองชา่ง 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนา

คนและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

การพัฒนา 

ด้านสังคม 

และคุณภาพ 

ชีวิต 

เสริมสร้างทักษะ

ของคนภายใน

ชุมชนทั้งทางด้าน

จิตใจ ด้าน

การศึกษา ด้าน

สุขภาพอนามัย 

ด้านสวัสดิการและ

สังคม ด้านกฬีาให้

มีคุณภาพและ

พึ่งพาตนเองได้ 

-จ านวนประชาชน 

ที่มีสุขภาพร่างกาย 

แข็งแรงเพิ่มขึน้ 

-จ านวนผู้ปุวยจาก

โรคติดต่อลดลง 

 

5 10 15 20 ปีละ 5 

โครงการ 

3.การพัฒนาและ

ส่งเสริม 

กจิกรรมด้าน

สาธารณสุข 

-สนับสนุนกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ 

-ส่งเสริมและสนับ 

สนุนสาธารณสุข 

มูลฐาน 

-ปูองกันควบคุม 

โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

และก าจัดพาหนะ น า

โรคในชุมชน 

ส านักปลัด  

จ านวนประชาชน 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย 

โอกาส ผู้พกิาร 

ได้รับสวัสดิการและ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

4 8 12 16 ปีละ 4 

โครงการ 

4.การพัฒนา 

และส่งเสริมด้าน 

สวัสดิการของ 

ชุมชน 

-ส่งเสริมและสนับ 

สนุนกจิกรรมผู้สูง 

อายุ/ผู้พกิาร/กลุ่ม 

สตรี/แม่บ้าน/อสม. 

-ช่วยเหลือ 

สงเคราะห์ผูสู้งอายุ 

ผู้พกิาร ผู้ปุวยเอดส์ 

และผู้ด้อยโอกาส 

-สนับสนุนกองทุน 

สวัสดิการชุมชน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาคน

และสังคมที่มี

คุณภาพ 

การพัฒนา 

ด้านสังคม 

และคุณภาพ 

ชีวิต 

สนับสนุนเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชนทาง 

เศรษฐกิจระดับ

บุคคล ครอบครัว 

และชุมชนท้องถิ่น  

โดยเฉพาะผลิตผล

ทางการเกษตร

อินทรีย์ ใหมี้

ความสามารถและ

ทักษะในการพัฒนา

ฝีมือในการเพิ่ม

มูลคา่ของสินค้า 

จ านวนประชาชน 

ที่ได้รับการออก 

ก าลังกายมี

สุขภาพ 

แข็งแรงหา่งไกล 

ยาเสพติดเพิ่มขึน้ 

4 8 12 16 ปีละ 4 โครงการ 5.การพัฒนา 

และส่งเสริม 

การกฬีาและ

นันทนาการ 

-สนับสนุนอุปกรณ ์

กฬีาแก่หมู่บ้าน/ 

โรงเรียนในต าบล 

-กอ่สร้างลานกฬีา/

สวนสุขภาพประจ า 

หมู่บ้าน/ต าบล 

-สนับสนุนการแข่ง 

ขันกีฬาเยาวชน  

ประชาชน/โรงเรียน 

ต าบลภูแลนคา และ 

กฬีา อบต.สัมพันธ์ 

-ส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพทางการ 

กฬีา 

 

กองการ 

ศึกษาฯ 

กองชา่ง 
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ความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 60 61 62 63 

พัฒนาขดีความ 

สามารถในการ

ผลิตการจัดการ

สินค้าและบริการ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม

อย่างมี 

ประสิทธภิาพ 

และยั่งยนื 

การพัฒนา 

ศักยภาพและขดี

ความสามารถ 

ด้านการเกษตร 

การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 

และส่งเสริม 

อาชีพ 

สนับสนุน

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชนทาง 

เศรษฐกิจระดับ

บุคคล ครอบครัว 

และชุมชน

ท้องถิ่น  

โดยเฉพาะ

ผลิตผลทาง

การเกษตร

อินทรีย์ ใหมี้

ความสามารถ

และทักษะในการ

พัฒนาฝีมือใน

การเพิ่มมูลคา่

ของสินค้า 

จ านวนผลผลิตทาง 

การเกษตรไร่เพิ่ม 

ขึน้ 

4 8 12 16 ปีละ 4 

โครงการ 

1.ส่งเสริมศักยภาพ 

และขีดความสามารถ

ในการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร 

-สนับสนุน ศบกต. 

-ส่งเสริมสนับสนุน 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

-พัฒนาส่งเสริม 

การประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม 

-สนับสนุนการลด

ต้นทุน/เพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร 

ส านักปลัด  

จ านวนรายได้ของ

ครัวเรือนเพิ่มขึน้ 

2 4 6 8 ปีละ 2 

โครงการ 

2.ส่งเสริมอาชีพและ

พัฒนารายได้ในชุมชน 

-ส่งเสริมสนับสนุน 

กลุ่มอาชีพ 

-จัดให้มีตลาดซื้อ 

ขายสินค้าประจ า 

ต าบล 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

ส านักปลัด 

ดินที่ใช้ท าการ 

เกษตรมคีวามอุดม 

สมบูรณ์เพิ่มขึน้ 

2 4 6 8 ปีละ 2 

โครงการ 

3.การใช้ที่ดิน 

เพื่อการเกษตร 

-ส่งเสริมการปลูก 

หมุนเวยีนพืชบ ารุง

ดิน 

-ส่งเสริมการไถกลบ 

ตอฟางแทนการเผา 

-รณรงค์ส่งเสริม

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

ส านักปลัด  
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ส่วนที่ 4 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  

  การรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักปลัด กองชา่ง 

   สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

ส านักปลัด กองสวัสดิการ

สังคม 

2 การพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว 

 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

การศาสนาวัฒนา

ธรรมและ

นันทนาการ 

ส านักปลัด กองชา่ง 

 ด้านการเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

 

ส านักปลัด กองชา่ง 

3 การพัฒนา 

ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักปลัด  

 บริการชุมชนและ

สังคม 

เคหะและชุมชน ส านักปลัด กองชา่ง 

  สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

  การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 

 

กองชา่ง 

4 การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ

สังคม 

เคหะและชุมชน กองชา่ง  

  การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

 

กองชา่ง  



- 87 - 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

5 การพัฒนาด้าน

สังคมและ

คุณภาพชวีิต 

บริการชุมชนและ

สังคม 

การศกึษา กองการศกึษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

   สาธารณสุข ส านักปลัด กองสวัสดิการ

สังคม 

   สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการ

และสังคม 

 

   การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

 

6 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและ

ส่งเสริมอาชีพ 

บริการชุมชนและ

สังคม 

สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด กองสวัสดิการ

สังคม 

  การเศรษฐกิจ การเกษตร 

 

ส านักปลัด  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

 โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

 โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

บ้านเมอืงที่ด ี

              

  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 23 7,090,000 23 6,790,000 23 6,790,000 23 6,790,000 92 27,460,000 
  1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 13 920,000 13 920,000 13 920,000 13 920,000 52 3,680,000 
  1.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 990,000 9 990,000 9 990,000 9 990,000 52 3,960,000 

รวม 49 9,000,000 49 8,700,000 49 8,700,000 49 8,700,000 196 35,100,000 

2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว           

  2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 9 2,650,000 9 2,650,000 9 2,650,000 9 2,650,000 36 10,600,000 
  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1 270,000 1 270,000 1 270,000 1 270,000 4 1,080,000 

รวม 10 2,920,000 10 2,920,000 10 2,920,000 10 2,920,000 40 11,680,000 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

          

  3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 3 95,000 3 95,000 3 95,000 3 95,000 12 380,000 
  3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 6 4,330,000 6 4,330,000 6 4,330,000 6 4,330,000 24 17,320,000 
  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000 
  3.4 แผนงาน การเกษตร 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 24 14,000,000 

รวม 17 4,925,000 17 4,925,000 17 4,925,000 17 4,925,000 68 19,700,000 

แบบ ผ.07 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

 โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

 โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน           

  4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 171 27,994,500 171 27,994,500 171 27,994,500 171 27,994,500 684 111,978,000 
  4.2 แผนงาน การเกษตร 49 11,850,000 49 11,850,000 49 11,850,000 49 11,850,000 196 47,400,000 

รวม 220 39,844,500 220 39,844,500 220 39,844,500 220 39,844,500 880 159,378,000 

5. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต           

  5.1 แผนงาน การศึกษา 17 5,655,000 17 5,655,000 17 5,655,000 17 5,655,000 68 22,620,000 
  5.2 แผนงาน สาธารณสุข 6 525,200 6 525,200 6 525,200 6 525,200 24 2,100,800 
  5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 620,000 8 620,000 8 620,000 8 620,000 48 2,480,000 
  5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

15 1,512,000 15 1,512,000 15 1,512,000 15 1,512,000 60 6,048,000 

  5.5 แผนงานงบกลาง 5 6,862,000 5 6,862,000 5 6,862,000 5 6,862,000 20 27,448,000 

รวม 51 15,174,200 51 15,174,200 51 15,174,200 51 15,174,200 204 60,696,800 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและส่งเสริม

อาชีพ 

          

  6.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 1,000,000 8 1,000,000 8 1,000,000 8 1,000,000 32 4,000,000 
  6.2 แผนงาน การเกษตร 8 500,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 32 2,000,000 

รวม 16 1,500,000 16 1,500,000 16 1,500,000 16 1,500,000 64 6,000,000 

รวมทั้งสิ้น 363 73,363,700 363 73,063,700 363 73,063,700 363 73,063,700 1,452 292,554,800 
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ

 

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี มีประสิทธิภาพ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี

   1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1.  โครงการพัฒนา

ศักยภาพกลุม่เยาวชน

ต าบลภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

เยาวชนต าบลภูแลนคา 

 

เยาวชน 

(อายุ 18-25ปี) 

จ านวน 1 กลุ่ม 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเยาวชน

ท่ีได้รับการพัฒนา

เพิ่มประสิทธิภาพ 

เยาวชนได้รับองค์

ความรู้ท่ีเหมาะสม

ในการด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 

 

 

2.  โครงการจัดงานรัฐพธีิ

ตา่งๆ 

เพื่อให้ประชาชน ผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้างมี

ส่วนร่วมและเกิดจิตส านึก

รักเทิดทูนสถานบัน 

พระมหากษัตรยิ์ 

3 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ  

ประชาชน ผู้บรหิาร 

สมาชิก อบต.มีจิต 

ส านกึรักและเทิด 

ทูนสถาบันพระมหา 

กษัตรยิ์ 

ส านักปลัด 

กอง

สวัสดกิาร 

แบบ ผ.01 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

3.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

ส าหรับใชใ้นส านักงานท่ี

ท าการ อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการ

ปฏบัิตงิานของพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ในการให้บริการ

ประชาชน 

-ตูเ้หล็ก 2 บานเลื่อน 

-ตูเ้หล็ก 2 บานปิด   

 มือจับชนดิบิด 

 -ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอร์ม 

  ขนาด15ลิน้ชัก 

-เก้าอี้ส านักงาน 

  -เก้าอี้พลาสตกิ 

  -โตะ๊ท างานระดับ1-3 

-เครื่องดูดฝุุนขนาด 

25 ลิตร 

-เครื่องพิมพด์ีด 

-Note Book 

-เครื่องพิมพช์นิด  

ส-ีขาวด า 

-เต็นท์ผ้าใบ 2 ชอ่ง 

ขนาด 4x8 เมตร 

-โตะ๊คอมพวิเตอร์ 

-เครื่องคอมพวิเตอร์ 

-ชุด Slump test  

(ชุดทดสอบค่ายุบตัว  

ของคอนกรีต) 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนครุภัณฑ์ การปฏบัิตงิานของ

พนักงานเจา้หน้าท่ี

มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

กองสวัสดิการฯ 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

4.  โครงการเลอืกตัง้

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 

อบต. 

เพื่อเลอืกตัง้กรณคีรบ

วาระ/เลอืกตัง้ซ่อม กรณี

ลาออกหรอืเสียชวีติ 

- ผู้บริหาร 1 คน 

- ส.อบต. 16 คน 

350,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้บริหาร/

สมาชิก อบต.ท่ี

ได้รับการเลอืกตัง้ 

มผีู้บริหาร และ

ผู้ตรวจสอบท่ีดมีี

คุณธรรม 

ส านักปลัด 

 

 

5.  โครงการจ้างเหมา

บริการ 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างเหมา 

  บรกิารใหผู้้รับจา้งท าการอย่าง  

  ใดอย่างหน่ึง ซึ่งมิใช่เป็นการ  

ประกอบดัดแปลง ต่อเติม

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและ 

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจา้ง 

  - รปภ. 

  - ตัวแทน   

    ประชาคมตรวจ  

    รับงานจ้าง 

80,000 80,000 80,000 80,000 ผลส าเร็จของงาน เพื่อรองรับภารกิจ

ของ อบต.ท่ีเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

6.   โครงการฝึกอบรม/สัมมนา   

 /ศกึษาดูงานพัฒนา   

 ศักยภาพคณะผู้บริหาร  

 สมาชกิ อบต.พนักงานส่วน 

 ต าบล และพนักงานจ้าง 

เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

และศักยภาพของบุคลากร 

 คณะผู้บริหาร 

 สมาชกิ อบต. 

 พนักงานส่วนต าบล 

 พนักงานจ้าง 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีมีศักยภาพและ

ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  

บุคลากรมี

ศักยภาพรองรับ

การปฏบัิตงิาน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

7.  โครงการฝึกอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรม

จรยิธรรมส าหรับผู้บริหาร 

สมาชิก อบต.พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง 

 คณะผู้บริหาร 

 สมาชกิ อบต. 

 พนักงานส่วนต าบล 

 พนักงานจ้าง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเข้าร่วม

ฝึกอบรมมคีุณธรรม

จรยิธรรมในการ

ปฏบัิตติัวมากขึ้น 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิก อบต.พนัก 

งานสว่นต าบล พนัก 

งานจ้างมีคุณธรรม

จรยิธรรมมากขึน้ 

 

ส านักปลัด 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

8.  โครงการก่อสร้างโรงจอด 

รถที่ท าการ อบต. 

เพื่อจัดสถานท่ีส าหรับจอด

รถของ อบต.และประชาชน 

ผู้มาติดต่อราชการ 

โรงจอดรถ  

1 หลัง 

600,000 600,000 600,000 

 

600,000 

 

โรงจอดรถ 1 หลัง มสีถานท่ีส าหรับ

จอดรถที่ท าการ 

อบต.และประชาชน

ผู้มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 

 

9.  โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ท่ีท าการ อบต. 

ภูแลนคา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณ

ส านักงานท่ีท าการ อบต. 

ภูแลนคาให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย นา่อยู่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณท่ีท าการ 

อบต. 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของท่ีท า

การ อบต.ได้รับ

การปรับภูมิทัศน์

ให้น่าอยู่ 

ท่ีท าการ อบต.ม ี

ภูมิทัศน์ท่ีดนีา่อยู่

สะอาดเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

 

10.  โครงการก่อสร้างปูายช่ือ

ท่ีท าการ อบต. 

เพื่อก่อสร้างปูายช่ือท่ีท า

การ อบต. 

ปูายช่ือท่ีท าการ 

อบต.ภูแลนคา 

200,000 200,000 200,000 200,000 ปูายช่ือท่ีท าการ 

อบต. 

มปูีายซื่อ อบต.

บอกต าแหน่งท่ีท า

การ อบต.ชัดเจน 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

11.  โครงการตกแตง่ห้อง

ประชุมสภา อบต.ภูแลน

คา 

เพื่อตกแต่งห้องประชุม

สภา อบต.ให้เป็นระเบียบ

เหมาะแก่การใช้งาน 

ปรับปรุงห้องประชุม

สภาฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของห้อง

ประชุมสภาฯได้รับ

การปรับปรุงตกแตง่ 

ให้ดีขึ้น 

 

ห้องประชุมสภาฯ

ได้รับการปรับปรุง

ตกแต่งให้เหมาะกับ

การใชง้านมากขึน้ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

 

12.  โครงการขยายเขต

ประปาเข้าท่ีท าการ 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อให้ท่ีท าการ อบต.มนี้ า

ใชส้ าหรับอุปโภคบริโภค 

 ขยายเขตประปาเข้าท่ี   

 ท าการ อบต.ภูแลนคา 

300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขตประปาสู่ 

ท่ีท าการ อบต.1

แห่ง 

ที่ท าการ อบต.มีน้ า 

ประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภค 

 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

13.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาู

สาธารณะหน้าท่ีท าการ 

อบต. 

เพื่อเพิ่มไฟส่องสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

ตดิตัง้ไฟฟาู

สาธารณะ 5 จุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนไฟฟาู

สาธารณะที่ตดิตัง้ 

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

14.  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาท่ีท าการ อบต. 

เพื่อให้ท่ีท าการ อบต.มนี้ า

ใชส้ าหรับอุปโภคบริโภค 

ท่ีท าการ  

อบต.ภูแลนคา 

700,000 700,000 700,000 700,000 ระบบประปา 1 

แห่ง 

ที่ท าการ อบต.มี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 

15.  โครงการจัดท า

ข้อบัญญัติท้องถิ่น  

เพื่อจัดท าข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นว่าดว้ยขยะมูลฝอย 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่า

ด้วยขยะมูลฝอย 

40,000 40,000 40,000 40,000 ข้อบัญญัติท้องถิ่น  

เพิ่มขึ้นจ านวน 1 

ฉบับ 

มขี้อบัญญัต ิ

ท้องถิ่น วา่ด้วย

ขยะมูลฝอย  

ส านักปลัด 

 

 

16.  โครงการจัดท าแผนท่ี

ภาษี 

เพื่อให้การจัดเก็บขอ้มูล

ภาษีได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

จัดเก็บภาษีถูกต้อง

ครบถ้วน 

50,000 100,000 150,000 150,000 รอ้ยละที่จัดเก็บภาษี

ได้ 

ประสิทธิภาพใน

การเก็บภาษี

เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

 

17.  โครงการตอ่เตมิอาคาร

เอนกประสงค์ ที่ท าการ 

อบต. 

เพื่อใชร้องรับปริมาณงาน

ท่ีเพิ่มขึ้นตามภารกิจ 

ตอ่เตมิอาคาร

อเนกประสงค์ 

300,000 

 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละอาคาร

อเนกประสงค์เสร็จ

สมบูรณ์พร้อมใช้

งาน 

มอีาคารอเนก 

ประสงค์ไว้รองรับ

งานตามภารกิจ 

กองช่าง 

18.  โครงการก่อสร้าง

หอประชุม อบต. 

เพื่อใชส้ าหรับประชุมและ

จัดกิจกรรมตา่งๆ 

1 หลัง 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หอประชุมท่ีท าการ 

1 หลัง 

มหีอประชุมไว้

ส าหรับประชุมและ

จัดกิจกรรมตา่งๆ 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

19.  โครงการจัดซือ้รถยนต์

ส่วนกลาง 

เพื่อรองรับปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตามภารกิจ 

1 คัน 800,000 800,000 800,000 800,000 รถยนต์สว่นกลาง 

1 คัน 

มรีถยนต์สว่นกลาง

ไวใ้ชง้านตามภารกจิ 

ส านักปลัด 

 

20.  โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพื่อออกให้บริการ

ประชาชนนอกสถานท่ีและ

รับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน 

บริการประชาชนใน

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีได้รับ

บริการ อบต.

เคลื่อนท่ี 

ประชาชนได้รับ

บริการจาก อบต.

อย่างท่ัวถึง 

ส านักปลัด 

 

 

21.  โครงการจัดท าสื่อ

ผลงาน/สื่อวารสารของ 

อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน

โครงการตา่งๆ ของ อบต. 

เผยแพร่โครงการ/

กิจกรรมท่ี อบต.

ด าเนนิการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโครงการท่ี 

อบต.ด าเนนิการ

ถูกเผย แพร่ต่อ

สาธารณชน 

ประชาชนได้รับรู้

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

22.  โครงการจ้างเหมาจัดท า

เว็บไซต์องค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน

โครงการ/กิจกรรมงาน

ตา่งๆ ของ อบต. 

เปิดขอ้มูลข่าวสาร

ผ่านทางเว็บไซต์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีเข้าถึง

ข้อมูลขา่วสาร 

อบต. 

ประชาชนได้รับรู้

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

รวม 22  โครงการ - - 7,050,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 - - - 

 

            1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

23.  โครงการก่อสร้างซุ้ม

ประตูปูายช่ือหมูบ้่าน 

เพื่อก่อสร้างปูายซุ้มประตู

บอกช่ือหมูบ้่าน 

ซุ้มประตูปูายช่ือ

หมูบ้่าน ม.6, 7, 3, 

4, 2, 5, 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนซุ้มประตู

ปูายช่ือหมูบ้่าน 

มซีุ้มประตูปูายช่ือ

หมูบ้่านบอกช่ือ

หมูบ้่านชัดเจน 

ส านักปลัด 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

24.  โครงการตดิตัง้เสียงตาม

สายภายในหมู่บ้าน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสารอยา่งทั่วถึง 

หมูท่ี่ 1, 6 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

25.  โครงการปรับปรุงหอ

กระจายข่าว (เสียงตาม

สาย) ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย

ข่าวส าหรับประชาสัมพันธ์

ข้อมูลขา่วสารให้ประชาชน

ได้รับข้อมูลขา่วสารอยา่ง

ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 6, 7, 4, 

1, 2, 3, 5, 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

26.  โครงการอบรมวถิีประชา   

ธิปไตยกับการพัฒนา

ท้องถิ่น 

เพื่อสง่เสริมกระบวนการ

เรยีนรูว้ิถีทางประชาธิปไตย

เพื่อสง่เสริมกระบวนการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

พัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเสริมระบบ

ประชาธิปไตย

ประชาชนต าบล  

ภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมี

ความรู้วิถี

ประชาธิปไตย 

ประชาชนมคีวามรู้

วถิีทางประชา- 

ธิปไตย 

ส านักปลัด 

 

 

27.  โครงการตดิตัง้เครื่อง 

หมาย/สัญญาณจราจร

ภายในหมู ่บา้น/ต าบล 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

และลดอุบัตเิหตุทางถนน 

จ านวน 10 จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ

เกิดอุบัตเิหตุลดลง 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

28.  โครงการตดิตัง้กระจก

มองทางภายในหมูบ้่าน 

เพื่อลดปัญหาอุบัตเิหตุ 

เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 

 หมู่ท่ี 2, 5, 1, 3, 4,6, 

7, 8 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ 

เกิดอุบัตเิหตุลดลง 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิเพิ่มขึ้น 

 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

29.  โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกฝังวนิัยจราจรการ

ใชร้ถใชถ้นนอยา่ง

ปลอดภัย 

อบรมให้ความรู้

กฎระเบียบวนิัย

จราจรประชาชนอายุ 

15 ปี ขึ้นไป 

50,000 50,000 50,0000 50,0000 ร้อยละของผู้เข้า 

ร่วมโครงการมี

วนิัยจราจรการใช้

รถใชถ้นนอยา่ง

ปลอดภัย 

ประชาชนมคีวามรู้

จราจรและมีวนิัย

ในการใชร้ถใชถ้นน 

ส านักปลัด 

 

 

 

30.  โครงการเพิ่มศักยภาพ

อาสา สมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน

ความรู้เพิ่มศักยภาพและ

ทักษะให้แก่ อปพร. 

สมาชิก อปพร. 

จ านวน 90 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ อปพร. 

มทัีกษะในการ

ปฏบัิตหินา้ที่มาก 

ขึน้ 

อปพร.มคีวามรู้

และทักษะเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

31.  โครงการก่อสร้างปูาย

ประชาสัมพันธ์ประจ า

หมูบ้่าน 

เพื่อเพิ่มช่องทางให้

ประชาชนในหมูบ้่าน

รับทราบขอ้มูลข่าวสาร

อย่างท่ัวถึง 

ปูายประชา- 

สัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารประจ า

หมูบ้่าน ม.1 - 8 

60,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร 

มชี่องทางประชา 

สัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

32.  โครงการจัดท าปูายบอก

ทางเขา้-ออกหมู่บ้าน 

เพื่อบอกทางเขา้-ออก

หมูบ้่าน 

 

หมูท่ี่ 1 – 8 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนปูายบอก

ทาง เข้า-ออก

หมูบ้่าน 

มปูีายบอก

ทางเขา้-ออก

หมูบ้่านชัดเจน 

กองช่าง 

33.  โครงการส่งเสริมการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี

สาธารณะหรอืบ้านเรือน

ชุมชนนา่อยู่ 

เพื่อให้บ้านเรือนและชุมชน

สะอาดเรียบร้อย 

หมู่ที 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีสว่น

ร่วมในการรักษา

ความสะอาด 

บ้านเรือนและ

ชุมชนมคีวาม

สะอาดเรียบร้อย 

 

 ส านักปลัด  
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

34.  โครงการส ารวจ/จัดท า

เครื่องหมายแสดงเขต

พื้นท่ีหมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อแสดงเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบของหมู่บ้าน/

ต าบล 

 ต าบลภูแลนคา 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของต าบลภู

แลนคามแีนวเขตท่ี

ชัดเจน 

มแีนวเขตบอกพื้นท่ี

รับผิดชอบของหมู่ 

บ้าน/ต าบลชัดเจน 

กองช่าง 

 

 

35.  โครงการส ารวจที่

สาธารณะประโยชน ์

เพื่อปูองกันการรุกล้ าท่ี

สาธารณประโยชน ์

ส ารวจที่สาธารณะ

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการรุก

ล้ าท่ีสาธารณะ

ประโยชนล์ดลง 

ประชาชนทราบถึง

แนวเขตท่ี

สาธารณประโยชน์

อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

รวม 13  โครงการ - - 920,000 920,000 920,000 920,000 - - - 

 

            1.3 แผนงานสร้างความเข้มของชุมชน 

36.  โครงการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

เพื่อสง่เสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
แผนพัฒนา อบต. 

ประชาคมท้องถิ่น 
คณะกรรมการฯ ท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการ
พัฒนา 

ประชาชนต าบลภู
แลนคามสี่วนร่วม
ในการจัดท าแผน 
พัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนา อบต. 

ส านักปลัด 
 
 
 

 

37.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนให้กับ
คณะกรรมการจัดท าแผน
ระดับหมูบ้่าน 
 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนระดับ
หมูบ้่าน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมูบ้่านมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

คณะกรรมการฯมี
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 
และมปีระสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

38.  โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนและน าความรู้ท่ี
ได้มาพัฒนาทอ้งถิ่น 

เยาวชน 
ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เพื่อน ามา
พัฒนาทอ้งถิ่น 

เยาวชนมคีวามรู้
สามารถน ามา
พัฒนาทอ้งถิ่นให้ดี
ขึน้ 

ส านักปลัด 

39.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ไว้ใช้

ประโยชนร่์วมกันภายใน

หมูบ้่าน  

โตะ๊/เก้าอี้/ 

เต็นท์ 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนโตะ๊/เก้าอี้/

เต็นท์ท่ีจัดหาให้

หมูบ้่าน 

ประชาชนในหมูบ้่าน 

มโีตะ๊/เก้าอี้/เต็นท์ไว้

ใชใ้นการจัดงาน/

กิจกรรมตา่งๆ 

ส านักปลัด 

40.  โครงการก่อสร้างศาลา

ประชาคมหมูบ้่าน 

เพื่อก่อสร้างศาลา

ประชาคมส าหรับใชป้ระชุม

และท ากิจกรรมตา่งๆใน

หมูบ้่าน 

1 หลัง 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนศาลา

ประชาคมท่ี

ก่อสร้าง  

 

มศีาลาประชาคม

หมูบ้่านส าหรับใช้

ประชุมและกิจกรรม

ตา่งๆในหมูบ้่าน 

ส านักปลัด 

41.  โครงการจัดตั้งจุดตรวจ

ชุมชนปูองปรามยาเสพ

ตดิและเพิ่มความ

ปลอดภัยทางถนน 

-เพื่อปูองกันและลดการ

เกิดอุบัตเิหตุในช่วง

เทศกาลตา่งๆ 

-เพื่อลดปัญหายาเสพติด

ในชุมชน 

หมูท่ี่ 1 - 8 80,000 80,000 80,000 80,000 รอ้ยละปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน

และยาเสพติดลดลง 

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ, 

ลดปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

42.  โครงการอบรมการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

ประชาชนและ

นักเรียนใน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของปัญหา

ยาเสพติดในพื้นท่ี

ลดลง 

การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในชุมชน

ลดลง 

 

ส านักปลัด 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

43.  โครงการณรงค์ปูองกัน 

ปัญหายาเสพติด 

เพื่อลดการแพร่ระบาด 

ของยาเสพติดในชุมชน 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของปัญหา

ยาเสพติดในพื้นท่ี

ลดลง 

การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในชุมชน

ลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

44.  โครงการรณรงค์วันงด

สูบบุหร่ีโลก 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนงด

สูบบุหร่ี 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้สูบบุหร่ี

ลดลง  

จ านวนผู้สูบบุหร่ี

ลดลง 

กอง 

สวัสดกิารฯ 

45.  โครงการรณรงค์เลิก

เหลา้เขา้พรรษา 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน

เลิกเหลา้ในช่วงเข้าพรรษา 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ดื่มเหลา้

ในช่วงเข้าพรรษา

ลดลง  

จ านวนผู้ดื่มเหลา้

ลดลง 

กอง

สวัสดกิารฯ 

46.  โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด

ยาเสพติด 

เพื่อดูแลรักษาและตดิตาม

ผู้ติดยาเสพติดอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

ผู้ติดยาเสพติดใน

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ติดยา

เสพติดได้เข้ารับ

การบ าบัดฟ้ืนฟู 

ผู้ติดยาเสพติดได้รับ

การบ าบัดฟ้ืนฟูท้ัง

ร่างกายและจติใจ 

ส านักปลัด 

 

 

47.  โครงการสนับสนุนศูนย์

ตอ่สูเ้อาชนะยาเสพติด

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ต าบลภูแลนคา 

หมูท่ี่ 1 – 8 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของปัญหา

ยาเสพติดภายใน

พื้นท่ีลดลง 

ปัญหายาเสพติด

ลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

48.  โครงการรณรงค์งาน

บุญ/งานเศร้าปลอดเหลา้

ปลอดอบายมุข 

เพื่อลดค่าใชจ้่าย และลด

ปัญหาการทะเลาะวิวาทท่ี

เกิดจากการดื่มเหลา้เมา 

หมูท่ี่ 1 – 8 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการจัด

งานศพ/งานบุญ

ปราศ จากเหล้า/

อบายมุข 

ค่าใชจ้่ายในการจัด

งานลดลง และไมม่ี

ปัญหาการทะเลาะ

ววิาท 

ส านักปลัด 

รวม 13  โครงการ - - 990,000 990,000 990,000 990,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

   2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

49.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

เพื่อปรับภูมิทัศน์

น้ าตกหินดาดทองค า

ให้น่าเท่ียวมากขึน้ 

น้ าตกหินดาด

ทองค า 

300,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละของน้ าตกท่ี

ได้รับการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

น่าเท่ียว 

น้ าตกหินดาด

ทองค ามคีวาม

สวยงามนา่เท่ียว

มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

50.  โครงการปรับปรุงอา่งเก็บน้ า

ภายในแหลง่ท่องเท่ียวน้ าตก

หินดาดทองค า 

N15.949515 E101.770882 

เพื่อปรับปรุงอา่งเก็บ

น้ าแหล่งท่องเท่ียว

น้ าตกหินดาดทองค า

ให้ได้มาตรฐาน 

อา่งเก็บน้ า 

น้ าตกหินดาด

ทองค า 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของอา่ง

เก็บน้ าได้รับการ

ปรับปรุงพัฒนา

ให้ดีขึ้น 

อา่งเก็บน้ าน้ าตกหนิ

ดาดทองค าได้รับ

การปรับปรุงให้ดีขึ้น 

กองช่าง 

51.  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า

หินดาดทองค า 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ ามากขึน้ 

อา่งเก็บน้ าน้ าตก

หินดาดทองค า 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าท่ีเพิ่มขึ้น 

ปริมาณน้ าเพิ่ม

มากขึ้น 

กองช่าง 

52.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวลอ่งแกง่ท่า

สาร 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวลอ่ง

แก่งท่าสารให้น่า

เท่ียวมากขึน้  

แก่งท่าสาร 300,000 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละของแก่งท่า

สารท่ีไดร้ับการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

สวยงามน่าเท่ียว 

 

แหลง่ท่องเท่ียวลอ่ง

แก่งท่าสารนา่เท่ียว

มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

53.  โครงการพัฒนาเส้นทางทัวร์

อแีตก๊ซี่ 

เพื่อรองรับการ

ท่องเท่ียวดว้ยรถ

อแีตก๊ซี่ 

เส้นทางในสถานท่ี

แหลง่ท่องเท่ียว 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเส้น 

ทางรถอีแต๊กซี่

ได้รับการพัฒนา  

เส้นทางวิ่งรถอีแตก๊

ซี่ได้รับการพัฒนา

เพิ่มความปลอดภัย 

กองช่าง 

54.  โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารการ

ท่องเท่ียว 

แหลง่ท่องเท่ียว 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้า

มาเท่ียวเพิ่มขึ้น 

นักท่องเท่ียวรู้จัก

แหลง่ท่องเท่ียว

ต าบลภูแลนคามาก

ขึน้ 

ส านักปลัด 

 

 

 

55.  โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงิวถิีชีวิต 

เพื่อสร้างโอกาสและ

เพิ่มรายได้ให้กับ

ประชาชนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพพืน้ท่ี 

หมูท่ี่ 1 - 8 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละของ

ประชาชนท่ีไดร้ับ

ประโยชนจ์ากการ

พัฒนาแหลง่ท่อง 

เท่ียวเชิงวถิีชวีิต 

ประชาชนไดร้ับ

โอกาสและเพิ่ม

รายได้จากการ

พัฒนาแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงวถิีชวีิต 

ส านักปลัด 

56.  โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

สาธารณะภายในแหลง่ท่อง 

เท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า 

เพื่อให้บริการแก่

นักท่องเท่ียว 

1 หลัง 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนห้องน้ า 

1 หลัง 

มหี้องน้ าไวใ้ห้ 

บริการนักทอ่งเท่ียว 

ส านักปลัด  

57.  โครงการส ารวจแหล่ง

ท่องเท่ียวทางโบราณคดี 

เพื่อคน้หาและ

อนุรักษแ์หลง่

โบราณคดีซึ่งเป็น

สมบัตขิองแผ่นดิน 

หมูท่ี่ 7 

หมูท่ี่ 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนร่องรอย

ทางโบราณคดีท่ี

ค้นพบ 

มแีหลง่ท่องเท่ียว

ทางโบราณคดี 

ส านักปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 - - - 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

            2.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 

58.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรัง เขา้-ออก แหลง่

ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

N15.940803  E101.771080 

N15.950029  E101.771383 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวมี

ความสะดวกสบายใน

การเดินทางเขา้-

ออก แหลง่ท่องเท่ียว 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 

270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละของถนน

ลูกรังได้รับการ 

ปรับปรุงซ่อมแซม

ให้ดีขึ้น 

นักท่องเท่ียวได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการเดินทางสู่

แหลง่ท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

 

 

 

รวม 1  โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่7 บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมและยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

59.  โครงการอบรม

ทบทวนและฟื้นฟู

พัฒนาศักยภาพอาสา 

สมัครควบคุมไฟปุา

และหมอกควัน 

เพื่อให้อาสาสมัครมี

ความรู้และทักษะใน

การควบคุมไฟปุาและ

หมอกควัน 

อาสาสมัคร 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 68 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของอาสา 

สมัครมทัีกษะในการ

ควบคุมไฟปุาและ

หมอกควันเพิ่มขึ้น 

อาสาสมัครมคีวาม 

รู้และทักษะในการ

ควบคุมไฟปุาและ

หมอกควัน 

ส านักปลัด 

60.  โครงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ/์ครุภัณฑ์เพื่อ

ใชใ้นงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลใน

การปฏบัิตงิานของ

พนักงานเจา้หน้าท่ี

ด้านงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

สายสูบน้ าพร้อม

หัวกะโหลก ขนาด 

4 นิ้ว ยาว 12 

เมตร 

15,000 15,000 15,000 15,000  รอ้ยละที่สามารถ 

 ปอูงกันและบรรเทา 

 สาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

การปฏบัิตงิานดา้น

ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยมี

ประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 

ส านักปลัด 

 

61.  โครงการรณรงค์สร้าง

จิตส านกึปอูงกันไฟปุา 

เพื่อลดปัญหาไฟปุาท่ี

เกิดจากน้ ามือมนุษย ์

 

 

เยาวชน ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

30,000 30,000 30,000 30,000  รอ้ยละของปัญหา  

 ไฟปุาในพื้นท่ีลดลง 

ปัญหาไฟปุาลดลง ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 95,000 95,000 95,000 95,000 - - - 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

   

             3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

62.  โครงการก่อสร้าง

อาคารสถานท่ีต้ัง

เตาเผาขยะไร้มลพษิ

ประจ าต าบล 

เพื่อก่อสร้างอาคาร

ท่ีต้ังเตาเผาขยะไร้

มลพิษประจ าต าบล 

ท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี่ 2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารท่ีต้ังเตาเผา

ขยะไร้มลพษิ

ประจ าต าบล 1 

หลัง 

มอีาคารท่ีต้ังเตา 

เผาขยะและสถาน 

ท่ีส าหรับวางขยะ

คัดแยกก่อนเผา 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

63.  โครงการจัดหาภาชนะ

รองรับขยะภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อรองรับขยะภายใน

หมูบ้่าน 

ถังขยะ 1,000 ใบ  200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของปัญหา

ขยะภายในหมู่บ้าน

ท่ีลดลง 

ชุมชนสะอาดปัญหา

ขยะเกลื่อนกลาด

ลดลง 

ส านักปลัด 

64.  โครงการจัดซือ้

รถบรรทุกขยะ 

เพื่อให้บริการเก็บขยะ

ในต าบลอยา่งทั่วถึง

และรวดเร็ว ลด

ปัญหาขยะตกค้าง 

1 คัน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนรถบรรทุก

ขยะ 1 คัน 

มรีถส าหรับขนขยะ

ไมม่ปัีญหาขยะ

ตกค้างในชุมชน 

ส านักปลัด 

 

 

65.  โครงการรณรงค์สร้าง

จิตส านกึ ในการก าจัด

ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ประชาชนเกิด

จิตส านกึในการก าจัด

ขยะ 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนมี

จิตส านกึในการ

ก าจัดขยะเพิ่มขึ้น 

ชุมชนสะอาดปัญหา

ขยะเกลื่อนกลาด

ลดลง 

ส านักปลัด 

66.  โครงการส่งเสริมการ

คัดแยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชนคัด

แยกขยะก่อนท้ิง 

ทุกครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมีการ

คัดแยกขยะก่อนท้ิง 

ปริมาณขยะก่อน

ท้ิงลงถังมนีอ้ยลง 

 

ส านักปลัด 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

67.  โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดตัง้

ธนาคารขยะ 

เพื่อคัดแยกขยะน า

กลับมาใชใ้หมห่รือ

แปรรูป 

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ธนาคารขยะ 1 แห่ง ปัญหาขยะในชุมชน

ลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

รวม 6  โครงการ - - 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 - - - 

 

             3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

68.  โครงการอบรมท่ีดนิ

นอ้ยต าบลภูแลนคา 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้

เด็กและ เยาวชนรู้จัก

ท่ีดนิสาธารณะ 

ประโยชน ์และอนุรักษ์

ดูแลทรัพยากร 

ทรัพย์สนิของชุมชน

ตนเองในหมูบ้่าน 

 

เด็กและเยาวชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ

เยาวชนท่ีมี

จิตส านกึในการ

อนุรักษด์ูแลท่ี

สาธารณประโยชน์

ของหมู่บ้านตนเอง 

เด็กและเยาวชน

สามารถรู้จักพื้นท่ี

สาธารณประโยชน์

และอนุรักษด์ูแล

ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

69.  โครงการส่งเสริม

พัฒนาพลังงาน

ทดแทน 

เพื่อสร้างแรงบันดาล

ใจ ในการสร้างสรรค์ 

หรือการแสวงหา

พลังงานทางเลือก 

 

หมูท่ี่ 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ีเปลี่ยน

มาใชพ้ลังงาน

ทดแทน 

ประชาชนเปลี่ยนมา

ใชพ้ลังงานทดแทน

เพื่อลดค่าใชจ้่าย 

ส านักปลัด 

 

 

รวม 2  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 



- 107 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

             3.4 แผนงานการเกษตร 

70.  โครงการปลูกหญ้า

แฝก 

เพื่อปูองกันการ

พังทลายของหนา้ดิน 

บริเวณล าห้วย/

คลอง/ท่ีสาธารณะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละการพังทลาย

ของหน้าดนิท่ีลดลง 
การพังทลายของ

หนา้ดินลดลง 

ส านักปลัด 

71.  โครงการเพิ่มพื้นท่ีสี

เขียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปุาของ

ต าบลภูแลนคา 

ท่ี

สาธารณประโยชน์

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของท่ี

สาธารณประโยชนม์ี

ปุาไม้เพิ่มขึ้น 

มพีื้นท่ีปุาเพิ่มขึ้น

เพิ่มความสมดุล

ทางธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

 

 

72.  โครงการอบรมสง่เสริม 

พัฒนาศักยภาพแกนน า

อนุรักษพ์ทัิกษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

องคค์วามรู้ให้แกนน า

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เยาวชน ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแกนน าท่ีมี

ศักยภาพในการ

อนุรักษบ์ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัยพากร

ธรรมชาติมีความ

อุดมสมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

73.  โครงการก่อสร้างฝาย

ชะลอน้ าเฉลมิพระ

เกียรต ิ

เพื่อรักษาความชุ่มชื้น

ของพืน้ปุาและรักษาสม 

ดุลของระบบนเิวศน ์

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนฝายชะลอน้ า 

1 แห่ง 

พื้นปุามคีวามชุม่ช่ืน

และอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

ส านักปลัด 

74.  โครงการจัดต้ังศูนย์

ศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น/

ธนาคารต้นไม้ 

เพื่อให้มแีหลง่เรียนรู้

เกี่ยวกับพันธ์ุไม้

ท้องถิ่น 

1 ศูนย ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนยศ์กึษาพันธ์ุไม้

จ านวน 1 ศูนย ์

มแีหลง่เรียนรู้เกี่ยว 

กับพันธ์ุไม้ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

75.  โครงการจัดท าแนว

เขตท่ีดนิ

สาธารณประโยชน ์

เพื่อปูองกันการบุกรุก

ท่ีดนิ

สาธารณประโยชน ์

ท่ี

สาธารณประโยชน์ 

ต าบลภูแลนคา 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการ 

บุกรุกท่ีสาธารณะ

ประโยชนล์ดลง  

ปัญหาการบุกรุกท่ี

สาธารณประโยชน์ 

หมดไป 

ส านักปลัด 

 

 

รวม 6  โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

         งานไฟฟา้ 

76.  โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน

หมูบ้่าน บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 8 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมีไฟฟูา

ใชทุ้กครัวเรอืน   
กองช่าง 

77.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนไฟฟาู 

 สาธารณะท่ี   

 ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

 

กองช่าง 

78.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน บ้านแกง้ยาว  

ม.2 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนไฟฟาู 

 สาธารณะท่ี   

 ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

79.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน บ้านหว้ยน้ าค า 

ม.3 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนไฟฟาู 

 สาธารณะท่ี   

 ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

80.  โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน

หมูบ้่าน บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมีไฟฟูา

ใชทุ้กครัวเรอืน   
กองช่าง 

81.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนไฟฟาู 

 สาธารณะท่ี   

 ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

 

กองช่าง 

82.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกติ 

ไฟฟูาสาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย ม.1 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละของไฟฟูา

สาธารณะที่ช ารุด

เสยีหาย ไดร้ับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้

งานไดต้ามปกติ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

 

กองช่าง 



- 110 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

83.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกติ 

ไฟฟูาสาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย ม.2 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละของไฟฟูา

สาธารณะที่ช ารุด

เสยีหาย ไดร้ับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้

งานไดป้กติ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

 

กองช่าง 

84.  โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน

หมูบ้่าน บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 2 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาูใช ้

 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใชทุ้กครัวเรอืน   
กองช่าง 

85.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกติ 

ไฟฟูาสาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย ม.3 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละของไฟฟูา

สาธารณะที่ช ารุด

เสยีหาย ไดร้ับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้

งานไดต้ามปกติ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

86.  โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน

หมูบ้่าน บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 3 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาูใช ้

 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใชทุ้กครัวเรอืน   
กองช่าง 



- 111 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

87.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน บ้านนาอินทร์

แตง่ ม.4 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนไฟฟาู 

 สาธารณะท่ี   

 ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

88.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมูบ้่าน 

ม.4 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกติ 

ไฟฟูาสาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย ม.4 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละของไฟฟูา

สาธารณะที่ช ารุด

เสยีหายได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้

งานไดป้กติ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

89.  โครงการขยายเขตไฟฟูาภาย 

ในหมู่บ้าน  

บ้านนาอนิทรแ์ต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 4 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาูใช ้

 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใชทุ้กครัวเรอืน   

กองช่าง 

90.  โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมู่บ้าน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟ 

ฟาูให้มีก าลังไฟฟาู

เพยีงพอต่อความ

ตอ้งการใชง้านของ

ประชาชน 

เพิ่มเฟสไฟฟูา 

จาก 2 เฟส เป็น 3 

เฟส 

600,000 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 เฟส ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกใน

การใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

 

 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

91.  โครงการขยายเขตไฟฟูา 

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 5 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาูใช ้

 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใชทุ้กครัวเรอืน   

กองช่าง 

92.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน บ้านซับปลากั้ง 

ม.5 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนไฟฟาู 

 สาธารณะท่ี   

 ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

93.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกติ 

ไฟฟูาสาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย ม.5 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละของไฟฟูา

สาธารณะที่ช ารุด

เสยีหาย ไดร้ับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้

งานไดต้ามปกติ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

94.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกติ 

ไฟฟูาสาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย ม.6 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละของไฟฟูา

สาธารณะที่ช ารุด

เสยีหาย ไดร้ับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้ 

งานไดต้ามปกติ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

95.  โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน

หมูบ้่าน บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่างท่ัวถึง 

 หมู่ท่ี 6 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมีไฟฟูา

ใชทุ้กครัวเรอืน   
กองช่าง 

96.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนไฟฟาู 

 สาธารณะท่ี   

 ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

97.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกติ 

ไฟฟูาสาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย ม.7 
30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละของไฟฟูา

สาธารณะที่ช ารุด

เสยีหาย ไดร้ับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้

งานไดต้ามปกติ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

98.  โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน

หมูบ้่าน บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่างท่ัวถึง 

 หมู่ท่ี 7 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมีไฟฟูา

ใชทุ้กครัวเรอืน   
กองช่าง 

99.  โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมู่บ้าน 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟ 

ฟาูให้มีก าลังไฟฟาู

เพยีงพอต่อความ

ตอ้งการใชง้าน 

เพิ่มเฟสไฟฟูา 

จาก 2 เฟส เป็น 3 

เฟส 

600,000 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 เฟส ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกใน

การใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

100.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกติ 

ไฟฟูาสาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย ม.8 
30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละของไฟฟูา

สาธารณะที่ช ารุด

เสยีหาย ไดร้ับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้

งานไดต้ามปกติ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

101.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนไฟฟาู 

 สาธารณะท่ี   

 ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

102.  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

พลังงานแสงอาทติย์ 

เพื่อเพิ่มไฟฟูาสอ่ง

สวา่งในเวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 1-8 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยของ

ประชาชนท่ีได ้

รับความสะดวก

ในการสัญจรใน

เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

และปลอดภัยใน

การใช้ถนนใน

เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

         ประปา 

103.  โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ า ประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

104.  โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าประปา บา้นซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ได้น้ าประปา

สะอาดส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภค 

ประปา ม.5 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของน้ า 

ประปาม ี

คุณภาพมากขึน้ 

ประชาชนมีน้ า 

ประปาสะอาด

ส าหรับอุปโภค-

บรโิภค 

กองช่าง 

105.  โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมระบบประปา  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อุปโภค

บริโภคอย่างท่ัวถึง 

ประปา ม.2 200,000 
 

 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

106.  โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมระบบประปา  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ได้ระบบ

ประปาท่ีมีคุณภาพ 

ประปา ม.3 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

 ประปาได ้

คุณภาพ 

กองช่าง 

107.  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 

คสล. บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

รองรับน้ าประปาให้

ได้มากขึ้น 

1 ถัง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

108.  โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมระบบน้ าประปา  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อุปโภค

บริโภคอย่างท่ัวถึง 

ประปา ม.4 200,000 
 

 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

109.  โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมระบบน้ าประปา  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

ประปา ม.5 200,000 

 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

110.  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 

คสล. บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

รองรับน้ าประปาให้

ได้มากขึ้น 

1 ถัง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

111.  โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมระบบประปา  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

ประปา ม.6 200,000 

 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

112.  โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมระบบประปา  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

ประปา ม.7 200,000 

 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

113.  โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

 

ประปา ม.8 200,000 

 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

114.  โครงการปรับปรุงระบบสูบ

น้ าประปาเป็นพลังงาน

แสงอาทติย์ บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ลดต้นทุน

ค่าใชจ้่ายในการ

ผลิตน้ าประปา 

 

หมูท่ี่ 2 500,000 500,000 500,000  ร้อยละของ

ตน้ทุนท่ีลดลง 

ตน้ทุนในการ

ผลิตน้ าประปา

ลดลง 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

         รางระบายน้ า 

115.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมูบ้่าน  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อระบายน้ าเสีย

จากครัวเรือน 

จากหนา้วัด –  

บ้านนางเสน 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 รางระบายน้ า 

1 สาย 

มรีางระบายน้ า

รองรับการ

ระบายน้ าเสีย

จากครัวเรือน 

กองช่าง 

116.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมูบ้่าน  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อระบายน้ าเสีย

จากครัวเรือน 

หมูท่ี่ 7 270,000 270,000 270,000 270,000 รางระบายน้ า 

1 สาย 

มรีางระบายน้ า

รองรับการ

ระบายน้ าเสีย

จากครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 

117.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมูบ้่าน  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อก าหนดทิศ

ทางการไหลของน้ า

ปูองกันน้ าทว่มขัง 

หมูท่ี่ 1 

 

270,000 270,000 270,000 270,000 รางระบายน้ า 

1 สาย 

มรีางระบายน้ า

รองรับการ

ระบายน้ าเสีย

จากครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 

        ถนน คสล. 

118.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านปุาปอแดง – คุ้มจ้อง 

บ้านปุาปอแดง ม.8 

N15.906596 E101.833270 

N15.908212  E101.861605 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

119.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยซึ่งเสน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.915642 E101.798198 

N15.916138 E101.798138 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

120.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายนานางแพงด–ีคุ้มโนนม่วง 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

N15.898426 E101.845638 

N15.894917 E101.844839 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

121.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายคุ้มตาปุูเก่า–คุ้มซับสีทอง 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.935410 E101.773620 

N15.936056 E101.770357 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

122.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายหน้าวัด-อา่งเก็บน้ า  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.928796 E101.801738 

N15.927631 E101.805313 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

 

 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

  

               บ้านหว้าเฒ่า 

123.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ อุทัย

กลม– ปาุชา้ (สาย ก.ม.18) 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.895936 E101.805047 

N15.885097  E101.810237 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร  

ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

 

 

กองช่าง 

124.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนางทองเพยีร – บา้น

นางลอ้มทอง บ้านหว่าเฒา่ ม.1 

N15.897870 E101.802809 

N15.896991 E101.802717 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

 

 

กองช่าง 

125.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายศักดิ์ ชอบรักษ ์– 

บ้านนายจ าเริญ ววจิิตร  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.895424 E101.790450 

N15.896830 E101.790938 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 220 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

 

กองช่าง 

 

 

 



- 120 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

126.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย ทช.ชย.4025 – บา้นนายเส 
เสนชัย (ซอยวัดศรีชมภู) 
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.896744 E101.806555 
N15.898166 E101.808688 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

360,000 360,000 360,000  360,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

128.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ทช.ชย.4025 – เขาดิน (เขา
ดิน–ตากแปงู) บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.897755 E101.794044 
N15.905888 E101.787977 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

129.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ทช.ชย.3019-รอยพระ
พุทธบาท (สาย ก.ม.18)  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.875741  E101.802660 
N15.887048 E101.803554 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

130.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

บ้านนางธนพร คุ้มบุ่งคลา้– หน้า

วัดหว้าเฒา่ บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.896745 E101.806535 

N15.895686 E101.801243 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

131.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนางส ารวย แก้ว

ประเสริฐ – บา้นนางเฮียง 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.897436 E101.792493 

N15.896206 E101.792833 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 110 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

212,000 212,000 212,000 212,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

132.   โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

 สายบา้นนายร่ืน อาจโนนเปลอืย  

 -บ้านนายประนอม อาจโนน  

 เปลอืย บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
 N15.897941 E101.807553 

N15.898368 E101.807566 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

133.   โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 สายทางเข้าปุาช้า-หนา้เมรุ 
 บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
 N15.886815 E101.809832 

 N15.886762 E101.808910 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 



- 122 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

134.   โครงการก่อสร้างช่องระบาย 
 น้ าสี่เหลี่ยม คสล. ท่ีนา    
 นางแย้ม ชอบรักษ ์ 
 บา้นหวา้เฒ่า ม.1  
 N15.893237 E101.798487 

เพื่อแกปั้ญหาถนน
ขาด, ปูองกันน้ า
ท่วมไรน่า 
 

ขนาด  
1.50 x 1.50 ม. 

 

350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ
พื้นท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

การระบายน้ าได้
ด,ี น้ าไมท่่วมขัง
พื้นท่ีไรน่า 

กองช่าง 

   

              บ้านแก้งยาว ม.2 

135.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศลิาอาสน ์
(ตอ่จากเดมิ) บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.907233 E101.831188 

N15.907566 E101.829833 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

137.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 –  

บ้านปุาปอแดง ม.8 

N15.915350 E101.815531 

N15.916668 E101.803313 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

138.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยผักหวาน 1  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.911855 E101.828333 

N15.911988 E101.828066 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 35 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

139.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยผักหวาน 3   

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.913288 E101.828844 

N15.913277 E101.829033 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 35 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

140.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยแกว้อุไร 1  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.906355 E101.831233 

N15.890100 E101.833755 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 120 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

141.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยหลังโรงเรียน 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.906355 E101.831233 

N15.890100 E101.833755 
 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 270 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 



- 124 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

               บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

142.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านหว้ยน้ าค า ม.3 – ถนน

สายบ้านโนนนาพวง ต.ชบีน 

N15.938414 E101.714304 

N15.927819 E101.722735 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,320 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

               บ้านนาอนิทร์แต่ง ม.4 

143.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านนา

อนิทร์แต่ง – บา้นนายอุดม กุล

ธรรมโม บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.928329 E101.793928 

N15.923197 E101.791212 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 460 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

275,000 
 

275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

               บ้านซับปลากั้ง ม.5 

144.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มอุดมสุข – สระหนอง
กระทุ่ม บา้นซับปลากั้ง ม.5 
N15.934845  E101.768979 
N15.938164  E101.767048 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การงสัญจร 

กองช่าง 



- 125 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

145.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มรวมมิตรพัฒนา- 
คุ้มจ้อง บา้นซับปลากั้ง ม.5 
N15.934346 E101.776876 
N15.919858 E101.767863 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

146.  โครงการก่อสร้าง คสล.สาย
บ้านนางสุภาพร พิมพ์ไธสงค์-
บ้านนายนอ้ย อินนอก บ้านซับ
ปลากั้ง ม.5 
N15.935224  E101.778476 
N15.937504 E101.778770 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

147.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

มอหินกอง บา้นซับปลากั้ง ม.5– 

บ้านโนนนาพวง ต.ชบีน 
N15.933413  E101.769073 

N15.931803  E101.757115 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,270 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

 

275,000 275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

148.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านนายบุญเล็ง สมานใจ– บา้น

นางจูม พรมบุ บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.935361 E101.769516 

N15.933358 E101.766738 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 900 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

275,000 
 

275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

149.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายคุ้มซับเจรญิพัฒนา  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.936003 E101.778592 

N15.937522 E101.778768 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 185 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 
 

              บ้านชีบน ม.6 

150.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านนางบุญถึง-ไร่นางแดงต้อย 

บ้านชบีน ม.6 

N15.932829 E101.701909 

N15.926441 E101.701037 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

151.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ศาลากลางบา้น บา้นชีบน ม.6 
N15.934928  E101.702641 

N15.935096  E101.701478 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

275,000 
 

275,000 275,000 275,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

152.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากถนนลูกรัง – บา้นนายหัด 

จันทร์เขียด บา้นชีบน ม.6 
N15.932838 E101.703430 

N15.932493 E101.703347 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

110,000 110,000 110,000 110,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

153.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านนายสังวาล ขดภูเขียว–บ้าน

นางนาง นาห่อม บา้นชีบน ม.6 

N15.936203 E101.701691 

N15.935065 E101.701522 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

85,000 
 

85,000 85,000 85,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

154.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากถนนลาดยาง– 

คลองบ้านชีบน ม.6 

N15.932838 E101.703430 

N15.932493 E101.703347 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

155.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากถนนลาดยาง-ไร่นางมยุรี 

เชาวป์ระโคน (สายเจ้าพ่อ) 

(สายแก่งท่าสาร) บ้านชีบน ม.6 

N15.937179 E101.703790 

N15.945809 E101.698542 

 

 
 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

               บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

156.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแก้งยาว–โนนเหลื่อม ม.7 

N15.906422 E101.833533 

N15.908044 E101.846899 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

157.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านนางส าอาง หวะสุวรรณ – 

บ้านนางสมบูรณ์ สถิตชัย  

(ซอยหลังวัดบ้านโนนเหลื่อม)  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

N15.901961 E101.833512 

N15.901601 E101.836412 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 210 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

               บ้านป่าปอแดง ม.8 

158.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากประปา – บา้นนายอมตะ 

ศรีสุวรรณ บา้นปุาปอแดง ม.8 

N15.915642 E101.798198 

N15.916138 E101.798138 
 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 

85,000 85,000 85,000 85,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

        ถนนลกูรัง 

159.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

คุ้มผักหวาน-เขาน้อย 

บ้านแก้งยาว ม.2 

N15.916938 E101.829031 

N15.918830 E101.822509 

 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

160.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายตากแปงู 

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.907529 E101.799043 

N15.906234 E101.782293 

 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี 

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

161.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

สระน้ าสาธารณประโยชนปุ์าปอ

แดง – ล าห้วยยางงู  

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.916685 E101.803309 

N15.919060 E101.805212 

 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 485 ม. 

หนาเฉลี่ย0.10 ม. 
 

136,000 136,000 136,000 136,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

162.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 

ลูกรังสายบ้านปุาปอแดง ม.8– 

อา่งเก็บน้ า บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.916305 E101.800236 

N15.928850 E101.801007 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

163.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายนาอินทร์แต่ง ม.4-  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.928803 E101.801739 

N15.909053 E101.826909 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

164.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายนาอินทร์แต่ง ม.4-  

ซับปลากั้ง ม.5 

N15.928293 E101.793095 

N15.934423 E101.777482 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

165.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายแก้งยาว ม.2-บ้านปุา

ปอแดง ม.8 

N15.913678 E101.798206 

N15.909213 E101.812211 

 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

166.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายนาอินทร์แต่ง ม.4 – 

ปุาปอแดง ม.8 

N15.915614 E101.798206  

N15.928131 E101.794164 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

167.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายหว้าเฒา่ ม.1-

บ้านนาปาุปอแดง ม.8 

N15.901549 E101.802480 

N15.915093 E101.798271 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

               บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

168.  โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหว้าเฒ่า–

ก.ม.18 บ้านหว้าเฒ่า ม.1 
N15.897211 E101.804688 

N15.875922 E101.800922 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

169.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายบ้านนายสุวทิย ์คะใจ–

ทช.ชย.3019 บ้านหว้าเฒ่า ม.1 
N15.897177 E101.799788 

N15.891922 E101.792072 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร    

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

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

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 
171.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายเขาดิน-ตากแปงู  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.898796 E101.794325 
N15.905665 E101.788149 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้น 
ท่ีขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 

172.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรังสายนานายละมุด 
โพธ์ิชัย – นานายนอ้ย  
บุญประเสริฐ บ้านหวา้เฒ่า ม.1 
N15.904023 E101.806542 

N15.906343 E101.809746 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 

173.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

ปุาช้า-ล าห้วยยางง ู

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.886239 E101.810171 

N15.888102 E101.817992 
 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร    

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

 

264,000 264,000 264,000 264,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

174.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายหน้าวัดหว้าเฒา่-

บ้านนายประยงค์ เป่ียมศิริ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.898162 E101808684 

N15.895845 E101.800947 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร    

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

175.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านหว้าเฒา่ ม.1 

– บา้นตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 
N15.886070 E101.810043 

N15.880591 E101.824216 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร  

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

176.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายนานางช านาญ – 

ล าห้วยยางงู บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
N15.891654 E101.805720 

N15.893995 E101.814642 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

177.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนางตุ๊ – บา้น
นางหนูเฮียง บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.897674 E101.791783 

N15.896007 E101.792130 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร  

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

178.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ปุาช้า – นานางหนูเรียบ ยันชัย 
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.886468 E101.812308 

N15.885438 E101.818876 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร  

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 
 
 
 

 

179.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังซอยบ้านนายจ าเริญ 
ววจิิตร บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
N15.976500 E101.907655 

N15.950988 E101.898844 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร  

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 
 

 
 
 

180.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย(คุ้มนอก) บ้าน
นายโอด – ถนนลาดยาง  
(ทช.ชย.3019) บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.897399 E101.790933 
N15.894944 E101.790155 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร  

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 
 
 
 

 

181.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนางภัชละ 
ยิ่งสันเทียะ– ปาุปอแดง  
(สายสวนยาง) บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.898254 E101.805866 

N15.916290 E101.800231 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออก
พื้นท่ีขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 



- 135 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

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

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 

 

               บ้านแก้งยาว ม.2 
183.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท่ี

นานายเหงา่-นานายส าลี 
บ้านแก้งยาว ม.2 
N15.921085 E101.830057 
N15.924104 E101.833314 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 
184.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

บ้านนายเสถยีร-บ้านนายบุญโฮม 
บ้านแก้งยาว ม.2 
N15.908531 E101.825816  
N15.909827 E101.820906 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร  

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 
 

 
 

185.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ท่ีดินนายแอ ววิจติร-ล าห้วยชีลอง 
บ้านแก้งยาว ม.2 
N15.909133 E101.828007 
N15.909479 E101.829645 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

186.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ถนนลาดยาง-หนา้วัด  
(ซอยวัดแก้งยาว) 
บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.906919 E101.827181 
N15.907079 E101.828223 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร 

กองช่าง 

187.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังจากบา้นนายบุญโฮม–ป  าชา้ 

(สายปุาช้า) บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.910987  E101.820831 

N15.906762  E101.820161 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

188.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายแหลมมาลายู 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.910419  E101.819071 

N15.888217  E101.821631 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

110,000 110,000 110,000 110,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

189.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังซอยโรงเรียน 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.908495 E101.831261 

N15.908123 E101.833708 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

137,500 137,500 137,500 137,500 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

190.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

บ้านแกง้ยาว ม.2–บ้านวังเดอืน

ห้า ต.ห้วยต้อน 

N15.932111 E101.819633 

N15.942800 E101.813533 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,650 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

191.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายเขาน้อย 

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.910577 E101.823255 

N15.921733 E101.817733 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

192.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางเฮียง – 

ล าห้วยชลีอง บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.907700 E101.828277 

N15.907822 E101.828666 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

193.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านแกง้ยาว ม.2 

– บา้นสามพันตา ต.ห้วยต้อน 
N15.913766 E101.828766 

N15.933666 E101.826388 
 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

194.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายอรุณ หล่า

บุตรศรี-ไร่นายไซร้ ผุดผ่อง 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.919444 E101.817288 

N15.922899 E101.810755 
 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

               บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

195.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายถนนบ้าน 

ห้วยน้ าค า ม.3 – ถนนสายบ้าน

โนนนาพวง ต.ชบีน 

N15.938414 E101.714304 

N15.927819 E101.722735 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

196.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายกองเท่ียง 

ศรีจันทร์ บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

N15.931512 E101.724282 

N15.930983 E101.720672 

 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

ขนถ่ายผล ผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

197.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายหมั่น นาม

หนองออ้ บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

N15.936124 E101.719631 

N15.939932 E101.723279 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

 

กองช่าง 

 

               บ้านนาอนิทร์แต่ง ม.4 

198.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนาอินทร์แต่ง 

ม.4 – ที่ท าการ อบต.ภูแลนคา 

N15.917157 E101.770085 

N15.923197 E101.791212 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

199.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังรอบหมูบ้่าน – ที่ดิน

นายบุญมา มีวชิา  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.923197 E101.791212 

N15.928489 E101.798956 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออก

พื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

200.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายนานายสุริยา – 

ล าห้วยยางง ู

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.929827 E101.794463 

N15.935506 E101.793891 

 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

201.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายท่ีดนินายสนิท – 

ท่ีดนินายพษิณุ ศรีประทุม บา้น

นาอนิทร์แต่ง ม.4 

N15.922575 E101.791773 

N15.922265 E101.796308 

 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

68,000 68,000 68,000 68,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

202.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายมงคล  

ชว่ยชูวงษ์-ไร่นายทองรัตน์ ทิพย์

แสง บา้นนาอนิทร์แต่ง ม.4 

N15.923231 E101.788763 

N15.920048 E101.788848 
 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

           บ้านซับปลากั้ง ม.5 

203.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านซับปลากั้ง 
ม.5 – บา้นโนนนาพวง ต.ชบีน 
N15.935195 E101.770504 
N15.934211 E101.728935 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
205.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายคุ้มรวมมิตรพัฒนา–คุ้มจ้อง 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.934554 E101.776676 
N15920048 E101.767654 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

206.  โครงการก่อสร้างลูกรังสายบ้าน
นายสมจิตร พุทธา-บ้านนาย 
สมจิตร จิมสันเทียะ 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.938028 E101.779123 
N15.933004 E101.779906 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
 

140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

207.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายนานายอนุ  บุญเคหา-นา
นายละวัย กล้าหาญ  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.933463 E101.746554 
N15.940568 E101.744032 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

208.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไรน่ายบรรจง 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.923381  E101.786967 

N15.929053  E101.787236 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีและขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผล 
ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 

209.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
แยกท่ีดนินายเพี้ยน บังสูงเนนิ – 
ท่ีดนินายสุบัน คุ้มบุ่งคลา้ บ้าน
ซับปลากั้ง ม.5 
N15.925406 E101.766466 

N15.926480 E101.771131 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 
 

165,000 165,000 165,000 165,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

210.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ท่ีดนินางล าแพน พรมบุ-ทช.ชย.
3019 บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.923298 E101.766034 

N15.923298 E101.766034 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

211.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังซอยบ้านนายทว ีบุบ

ผา บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.935067 E101.767801 

N15.934840 E101.767943 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
10,000 10,000 10,100 10,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

212.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายแยกคุ้มอุดมสุข – 

ถนนสาย 2 – สระหนองกระทุ่ม 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.934955 E101.767483 

N15.938314 E101.765506 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

213.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายซับช่องปล้อง  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.937652 E101.778066 

N15.987634 E101.776040 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

214.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

ซับบอน-ซับช่องปล้อง 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.944246 E101.757533 

N15.948358 E101.781675 
 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 2,800 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

  

              บ้านชีบน ม.6 

215.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังสายศาลากลางบา้น – 

ล าน้ าชี บ้านชีบน ม.6 
N15.934928 E101.702641 

N15.935096 E101.701478 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร    

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
42,000 42,000 42,000 42,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

216.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 

ลูกรังสายบ้านนางบุญถึง–ไร่นาง

แดงตอ้ย ลาปะ บ้านชีบน ม.6 
N15.932829 E101.701909 

N15.926441 E101.701037 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผล 

ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

217.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายแก่งท่าสาร  

บ้านชีบน ม.6 
N15.937213  E101.704534 

N15.945873 E101.699205 

เพื่อให้เกษตรกรมี

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีและขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผล 

ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

218.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังบ้านนางนาง  

นาห่อม – แม่น้ าช ีบา้นชีบน ม.6 
N15.934887 E101.702626 

N15.935106 E101.701266 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร 

กองช่าง 



- 145 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

219.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

นานายสวาท วิเศษภักด–ีไร่นาย

มนตรี บ้านชีบน ม.6 

N15.929318 E101.707139 

N15.926400 E101.706459 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

220.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายท่ีนานาย 

พงษ์ศักดิ์ รนิทร์ลา บา้นชีบน ม.6 
N15.933392 E101.704339 

N15.923337 E101.708180 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพืน้ท่ี

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

221.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายสนทิ-ไร่

นายวรวทิย ์บา้นชีบน ม.6 
N15.937701 E101.704036 

N15.937623 E101.702094 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผล 

ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 

222.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายบุญตา-ไร่

นายวิรัช  บา้นชีบน ม.6 

N15.926273 E101.708434 

N15.924044 E101.714276 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผล 

ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

223.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายภิญโญ- 

ไร่นายเย็น บา้นชีบน ม.6 

N15.927392 E101.708009 

N15.931455 E101.713056 
 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผล 

ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 

 

               บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

224.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางขันทอง 

กองโฮม – คุ้มถ้ าเตา่  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

N15.901382 E101.845707 

N15.894917 E101.844839 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

225.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังบ้านโนนเหลื่อม  

ม.7– บา้นตาดพัฒนา 

ต.ตลาดแร้ง 

N15.900797 E101.833132 

N15.870259 E101.828266 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

226.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางส าอาง 

หวะสุวรรณ – บา้นนางสมบูรณ์ 

สถิตชัย บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

N15.901961 E101.833512 

N15.901601 E101.836412 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

227.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายโนนเหลื่อม –  

คุ้มถ้ าเตา่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

N15.900467 E101.837204 

N15.894917 E101.844839 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

228.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายคุ้มถ้ าเตา่ 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 – 

บ้านหว้ยยาง ต.โคกสูง 

N15.898425 E101.845647 

N15.886779 E101.861751 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

229.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

นานายอนันต ์เต้าชัยภูมิ 

(สายเรียบเขาไดโนเสาร์) 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

N15.894847 E101.842431 

N15.888797 E101.844235 

 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผล 

ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

230.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนายหาญ 

ข าเขว้า–เมรุ (สายสระหงส์)บ้าน

โนนเหลื่อม ม.7 

N15.902256 E101.837946 

N15.907105 E101.842324 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

               บ้านป่าปอแดง ม.8 

231.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านปุาปอแดง – 

คุ้มจ้อง บา้นปุาปอแดง ม.8 

N15.906596 E101.833270 

N15.908212 E101.861605 

 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

  

         ถนนดิน 

232.  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

นานายสุริยน เปล่งวัน-ท่ีดนิ

นายกองหันต์ วงศ์จักษุ บ้านแกง้

ยาว ม.2 

N15.915116 E101.815723  

N15.915359 E101.812132 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

233.  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

บ้านนางขันทอง กองโฮม – ปาุ

ชา้เกา่ (สายปุาช้าเก่า) 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.906460 E101.833584 

N15.907937 E101.839238 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

 

               บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

234.  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

สะพานล าห้วยยางง–ูนานางธนพร 

คุ้มบุ่งคลา้ (สายเลียบห้วยยางงู)  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.885898 E101.794938 

N15.874784  E101.803312 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ

เกษตรกร

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผล 

ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

235.  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย 
ถนนลาดยาง ทช.ชย.4025–นา 
นางคิด ดนตรี บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.900758 E101.817052 
N15.910016 E101.815052 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผล 
ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 
  

              บ้านแก้งยาว ม.2 

236.  โครงการก่อสร้างถนนดินสายท่ี
นานายเสถียร – นานายส าล ี
บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.923405 E101.834721 

N15.924027 E101.833312 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผล 
ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 

237.  โครงการก่อสร้างถนนดินสายนา 
นางใจ  วรรณมาตร – ไร่นายรัง  
จินาวงศ์ บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.913577 E101.815591 

N15.915259 E101.812099 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผล 
ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 
 

238.  โครงการก่อสร้างถนนดินจาก 
ท่ีนานางชื่น–บ้านสามพันตา 
บ้านแกง้ยาว ม.2  
N15.930547 E101.818753 

N15.935924 E101.818394 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผล 
ผลิตทางเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

   

             บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

239.  โครงการก่อสร้างถนนดิน/ลง

ลูกรังรอบสระน้ าสาธารณะ 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

 N15.940083 E101.715380 

 N15.941160 E101.715496 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 350 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

   

             บ้านซับปลากั้ง ม.5 

240.  โครงการก่อสร้างถนนดินสายปุา

ชา้-มอหินกอง บ้านซับปลากั้งม.5 

N15.933584 E101.761817 

N15.930261 E101.758571 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

241.  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

บ้านนายสมจิตร พุทรา-บ้าน

นายสมจิตร จิมสันเทียะ บ้าน

ซับปลากั้ง ม.5 

N15.937908 E101.779468 

N15.935184 E101.778487 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

242.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนดนิทางเขา้สายตาปุู 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.935410 E101.773620 

N15.936056 E101.770357 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 130 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

243.  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

คุ้มจ้อง – ที่ดินนายบัวล ี(เลียบ

เขาจ้อง) บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.918848 E101.768898 

N15.910999 E101.762209 

 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

               บ้านชีบน ม.6 

244. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

นานายพงษ์ศักดิ์ – ห้วยหลัว 

บ้านชีบน ม.6 

N15.923402 E101.708490 

N15.922094 E101.709519 

 

 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความสะดวก

ในการเข้าออกพื้นท่ี

และขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้าออกพื้นท่ี

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

               บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

245.  โครงการก่อสร้างถนนดินจาก

ศาลตาปูบุ้าน-ปุาช้า  

(คุ้มโนนม่วง-สระหงส)์  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

N15.908024 E101.846946 

N15.906788 E101.842357 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 570 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

 

               บ้านป่าปอแดง ม.8 
246.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนดนิจากนานายสมัน  
เงื่อนไข่น้ า-นานางรุ่งนภา  
บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.916544 E101.803503 
N15.917463 E101.806411 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร 
เฉลี่ย 0.50 ม. 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร 

กองช่าง 

รวม 171  โครงการ - - 27,994,500 27,994,500 27,994,500 27,994,500 - - - 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

             4.2 แผนงานการเกษตร 

247.  โครงการก่อสร้างดาดคอนกรตี

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

N15.939522 E101.716067 

เพื่อสง่น้ าเขา้สู่พื้นท่ี

การเกษตร 

หนา้ฝายสระน้ า 

 สาธารณประโยชน ์

400,000 400,000 400,000 400,000  จ านวนเกษตรกร 

 ที่ได้รับประโยชน์ 

เกษตรกรมีน้ าใช้

ในการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

248.  โครงการขุดลอกสระน้ า 

สาธารณประโยชน ์ 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.939847 E101.748225 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับการอุปโภค

บริโภค 

ม.5 

 

200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวนประชาชน 

 ที่ได้รับประโยชน์ 

  

ประชาชนมนี้ า

ใชเ้พยีงพอ 

กองช่าง 

249.  โครงการก่อสร้างฝายดนิท่ี

สาธารณะปาุชา้  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.885074 E101.807651 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

และท าการเกษตร 

กว้าง 10 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

สูง 2.50 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  จ านวนประชาชน 

 ที่ได้รับประโยชน์ 

  

ประชาชนมนี้ า

ใชเ้พยีงพอ 

กองช่าง 

250.  

                                        

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 

บ้านชีบน ม.6 

 

เพื่อชะลอการไหล

ของน้ า 

สระน้ าสาธารณ 

ประโยชน ์

200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวนเกษตรกร 

 ที่ได้รับประโยชน์ 

เกษตรกรมีน้ าใช้

ในการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

251.  โครงการค่าใชจ้่ายในการส ารวจ

พื้นท่ีแหล่งน้ าใต้ดนิ 

(น้ าบาดาล) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ 

จ่ายให้หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้องในการออก

ส ารวจพืน้ท่ีแหล่งน้ า

ใตด้ิน (น้ าบาดาล) 

ต าบลภูแลนคา 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณน้ าใต้

ดินเพยีงพอ

ส าหรับขุดบ่อ

บาดาล 

ท าให้รู้ว่าพื้นท่ี

ใดมปีริมาณน้ า

บาดาลเพียงพอ

ท่ีสามารถขุด

เจาะได้ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

               บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

252.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย 

มข.ห้วยยางงู บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.898959 E101.811649 

เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมฝายให้ใช้

งานได้ตามปกติ 

ล าห้วยย่างงู 

(บรเิวณสะพาน) 

นานายฟืด เสนชัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของฝาย

ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซม 

ฝายได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ใช้

งานได้ตามปกต ิ

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

253.  โครงการขุดลอกล าห้วยหวา้ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.897349 E101.792914 

N15.896859 E101.812198 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ล าห้วยหวา้ ม.1 

 

200,000 200,000 200,000 200,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

254.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  

Block convert ล าห้วยยางงู  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.894564 E101.819499 

เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซม Bolck 

convert ให้ใชง้านได้

ตามปกติ 

จุดท่ีช ารุดเสียหาย 

 

150,000 150,000 150,000 150,000  รอ้ยละ Block  

 convertได้รับการ  

 ซ่อมแซมให้ใช ้

 งานได้ตามปกติ 

Bock convert 

ใชง้านได้ตาม 

ปกติ 

 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

255.  โครงการขุดลอกล าห้วยจ้อง 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.909161 E101.799108 

N15.902576 E101.810132 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ล าห้วยจ้อง ม.1 

 

200,000  200,000  200,000  200,000   รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

ปริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

256.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสระ

หลวงท่ีปุาช้า บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

N15.884826 E101.809241 

เพื่อซ่อมแซมรอยร่ัว

ให้สามารถกักเก็บ

น้ าได้ตามปกติ 

สระหลวง 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละสระหลวง

ได้รับการปรับ 

ปรุงซ่อมแซม 

สระหลวง

สามารถกักเก็บ

น้ าได้ตามปกต ิ

ส านักปลัด 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

257.  โครงการถมสระน้ าสาธารณะ 

บ้านหว้าเฒา่  ม.1 

เพื่อถมสระน้ า

สาธารณะที่ไมไ่ด้ใช้

ประโยชนไ์วท้ า

ประโยชนอ์ย่างอื่น 

2 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสระน้ า

ท่ีถม 

มท่ีีดนิท่ี

สาธารณะไวท้ า

ประโยชน์

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

258.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า/

ฝายน้ าล้นล าห้วยยางงู 

(ตอนกลาง) บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.910775 E101.811077 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ าการ 

เกษตร 

บรเิวณท่ีนา 

นายอุไร สถิตชัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

มนี้้าเพยีงพอ

ส้าหรับท้าการ 

เกษตร 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

259.  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพ่ือ

การเกษตร บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท าการ 

เกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร 

ม.1 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

260.  โครงการขุดลอกล าห้วยยางงู 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.894238 E101.819014  

N15.885260 E101.824258 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ล าห้วยยางงู ม.1 

 

300,000 300,000 300,000 300,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

261.  โครงการก่อสร้างฝายดนิเขา

หวา้ บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.882172 E101.798062 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้

ส าหรับการอุปโภค-

บริโภค และท า

การเกษตร 

1 แห่ง 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

ประชาชนและ

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน ์

มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับอุปโภค

บริโภคและท า

การเกษตร 
 

ส านักปลัด 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

               บ้านแก้งยาว ม.2 

262.  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพืน้ท่ี

การเกษตร บา้นแก้งยาว ม.2 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า

ใชส้ าหรับท าการ 

เกษตรอย่างเพยีงพอ 

พื้นท่ีการเกษตร 

ม.2 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน ์

เกษตรกรมีน้ า

ท าการ เกษตร

อย่างเพยีงพอ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

263.  โครงการขุดลอกคลองสง่น้ าเขา้

สู่พืน้ท่ีการเกษตร บา้นแก้งยาว 

ม.2 

เพื่อน าน้ าเข้าสูพ่ื้นท่ี

การเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร 

ม.2 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี 

ได้รับประโยชน ์

มนี้ าส าหรับท า

การเกษตร

เพยีงพอ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

264.  โครงการขุดลอกล าห้วยชลีอง 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.918749 E101.838960  

N15.876817 E101.829919 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ล าห้วยชลีอง ม.2 

 

600,000 600,000 600,000 600,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

265.  โครงการขุดสระสาธารณะ

ประโยชน ์บา้นแก้งยาว ม.2 

N15.907234 E101.818908 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้

ส าหรับการอุปโภค-

บริโภค และท า

การเกษตร 

หมูท่ี่ 2 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 สระน้ า

สาธารณะ 

1 แห่ง 

มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับอุปโภค

บริโภคและท า

การเกษตร 

กองช่าง 

266.  โครงการขุดลอกคลองล าห้วย

ผักหนาม บา้นแก้งยาว ม.2 

N15.920514 E101.825437 

N15.910221 E101.829414 

 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ห้วยผักหนาม  

ม.2 

 

300,000 300,000 300,000 300,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

267.  โครงการก่อสร้างดาดคอนกรตี

ล าห้วยชลีองเข้าสูพ่ื้นท่ี

การเกษตร บา้นแก้งยาว ม.2 

เพื่อน าน้ าเข้าสูพ่ื้นท่ี 

เกษตร 

ล าห้วยชลีอง ม.2 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองสง่น้ า 

1 สาย 

มนี้ าส าหรับท า

การ เกษตร

เพยีงพอ 

กองช่าง 

268.  โครงการปรับปรุงเสริมหลังฝาย

ล าห้วยชลีอง บา้นแก้งยาว ม.2 

N15.907234 E101.818908 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตรและ

อุปโภค-บริโภค 

ฝายน้ าล้น 

บริเวณ รพ.สต. 

แก้งยาว 

 

250,000 250,000 250,000 250,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท าการ 

เกษตรและ

อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 

               บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

269.  โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณ 

ประโยชนห์นา้บา้นนางหมวย 

ใสแสง บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

N15.937301 E101.718266 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภค 

1 แห่ง 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

 

มปีริมาณน้้า

เพิ่มมากขึน้และ

เพยีงพอต่อการ

อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

270.  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพ่ือ

การเกษตร บา้นห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า

ใชส้ าหรับท าการ 

เกษตรอย่างเพยีงพอ 

พื้นท่ีการเกษตร 

ม.3 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์ 

เกษตรกรมีน้ า

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

271.  โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณะ บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

N15.940282 E101.716208  

 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภคบริโภคและ

ท าการ เกษตร 

สระน้ าสาธารณะ 

ม.3 

 

300,000 300,000 300,000 300,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มนี้ าเพียงพอตอ่

การอุปโภค-

บริโภคและท า

การ เกษตร 

กองช่าง 

 

 



- 159 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

272.  โครงการขุดลอกล าห้วยหลัว 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

N15.937882 E101.723409  

N15.926577 E101.716242 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ล าห้วยหลัว ม.3 

 

150,000 150,000 150,000 150,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

กองช่าง 

273.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 

ล าห้วยตกน้ าค า สระสาธารณะ 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

N15.940282 E101.716208  

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ าการ 

เกษตรและเพื่อการ

อุปโภค-บริโภค 

ล าห้วยตกน้ าค า 

 

400,000 400,000 400,000 400,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มนี้ าเพียงพอตอ่

การอุปโภค-

บริโภคและท า

การ เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

               บ้านนาอนิทร์แต่ง ม.4 

274.  โครงการขุดลอกคลองโปร่งนก 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.923669 E101.792036 

N15.915849 E101.806224 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

คลองโปร่งนก  

ม.4 

 

300,000 300,000 300,000 300,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

275.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า/

ฝายน้ าล้นล าห้วยยางงู 

(ตอนกลาง) บ้านนาอนิทรแ์ต่ง ม.4 

N15.934987 E101.788602 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ าการ 

เกษตร 

ล าห้วยยางงู ม.4 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนพื้นท่ี

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

มนี้้าเพยีงพอ

ส้าหรับท้าการ 

เกษตร 

กองช่าง 

276.  โครงการก าจัดวัชพชือ่างเก็บน้ า

นาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อปูองกันปัญหา

น้ าเน่าเสียและแหลง่

น้ าตื้นเขิน 

อา่งเก็บน้ า ม.4 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ปริมาณวัชพืช

ลดลง  

น้ าใสสะอาด

ปราศจากวัชพชื 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

277.  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพ่ือ

การเกษตร บา้นนาอนิทร์แต่ ม.4 

เพื่อให้มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท าการ 

เกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร 

ม.4 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเกษตรกร

ท่ีไดป้ระโยชน์ 

เกษตรกรมีน้ า

ท าการเกษตร 

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 
 

               บ้านซับปลากั้ง ม.5 

278.  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพ่ือ

การเกษตร บา้นซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท าการเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร 

ม.5 

100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนเกษตรกร 

 ที่ได้รับประโยชน ์

มนี้ าท าการ 

เกษตรเพยีงพอ 

กองช่าง 

 

279.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า/

ฝายน้ าล้นล าห้วยยางงู 

(ตอนบน) บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.939082 E101.780674 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ าการ 

เกษตร 

ล าห้วยยางงู ม.5 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนพื้นท่ี

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

มแีหลง่กักเก็บ

น้้าเพ่ิมขึน้ มนี้้า

เพยีงพอส้าหรับ

ท้าการ เกษตร 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

280.  โครงการขุดลอกล าห้วยยางงู

(ตอนบน) บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.945948 E101.772941  

N15.939130 E101.782335 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ล าห้วยยางงู ม.5 

 

200,000 200,000 200,000 200,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

281.  โครงการขุดลอกล าห้วยซับปลา

กั้ง บา้นซับปลากั้ง ม.5 

N15.938299 E101.777934  

N15.939044 E101.780770 

 

 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ล าห้วยซับปลา

กั้ง ม.5 

 

300,000 300,000 300,000 300,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

ส านักปลัด 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

 

               บ้านชีบน ม.6 

282.  โครงการเสริมสันฝายท่ีนานาย

หนูจวน บา้นปุาปอแดง ม.8 

 

เพื่อความแข็งแรง

ของฝาย 

ท่ีนานายหนูจวน 

ม.8 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของฝาย

มคีวามแข็งแรง

มากขึ้น 

สันฝายมีความ

แข็งแรงสามารถ

กักเก็บน้ าได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

283.  โครงการจัดหาเคร่ืองสูบน้ า 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อใชส้ าหรับสูบน้ า

เพื่อการเกษตร และ

เพื่อการอุปโภค

บริโภค 

บ้านชีบน ม.6 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน

และจ านวน

เกษตรกรท่ีได้รับ

ประโยชน ์

มเีครื่องส าหรับ

สูบน้ าเพ่ือการ 

เกษตรและการ

อุปโภคบริโภค 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

284.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า/

ฝายน้ าล้นล าห้วยชบีน  

บ้านชีบน ม.6 

N15.931993 E101.706753 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ าการ 

เกษตร 

ล าห้วยชบีน ม.6 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนพื้นท่ี

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

มแีหลง่กักเก็บ

น้้าเพ่ิมขึน้มนี้้า

เพยีงพอส้าหรับ

ท้าการ เกษตร 

กองช่าง 

285.  โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณะ บ้านชีบน ม.6 

N15.933305 E101.708417 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภค 

สระน้ าสาธารณะ 

ม.6 

 

200,000 200,000 200,000 200,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 

 

286.  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพ่ือ

การเกษตร บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท าการ 

เกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร 

ม.6 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละเกษตรกร 

มน้ี าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

287.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

คลองสาธารณประโยชน์ 

ล าห้วยชบีน บา้นชีบน ม.6 
N15.935405 E101.707067 

N15.925049 E101.700771 

เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมจุดที่ช ารุด

เสียหายให้อยู่ใน

สภาพปกติสมบูรณ์ 

คลองสาธารณะ

ประโยชน ์ม.6 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละคลอง 

สาธารณะล า

ห้วยชีบนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม 

คลองสาธารณะ 

ประโยชนม์ี

สภาพสมบูรณ์

สามารถกักเก็บ

น้ าได ้

กองช่าง 

 

               บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

288.  โครงการขุดลอกสระสาธารณะ 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

N15.897996 E101.837697 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ 

ใชท้ าการเกษตร 

ท่ีนานางพรรณี 

วาปีทะ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนพื้นท่ี

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

มปีริมาณน้ าใช้

เพื่อการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

289.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า/

ฝายน้ าล้นห้วยถ้ าเตา่  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.895201 E101.853280 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ าการ 

เกษตร 

ล าห้วยถ้ าเตา่  

ม.7 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนพื้นท่ี

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

มแีหลง่กักเก็บ

น้ าเพ่ิมขึน้และมี

น้ าใชเ้พื่อการ 

เกษตรเพยีงพอ 

กองช่าง 

290.  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพ่ือ

การเกษตร บา้นโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท าการ 

เกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร 

ม.7 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเกษตรท่ี

ได้รับประโยชน์ 

มนี้ าส าหรับท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 

291.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า/

ฝายน้ าล้นล าห้วยชลีอง  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.894465 E101.827305  

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ าการ 

เกษตร 

ล าห้วยชีลอง ม.7 

 
300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนพื้นท่ี

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

มแีหลง่กักเก็บ

น้้าเพ่ิมขึน้ มนี้้า

เพยีงพอส้าหรับ

ท้าการ เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

292.  โครงการขุดคลองส่งน้ าสระหงส์ 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าท่ี

กักเก็บส าหรับใชใ้น

การอุปโภค-บริโภค 

บริเวณสระหงส์ 

ม.7 

300,000 300,000 300,000 300,000 คลองสง่น้ า 

1 สาย 

มนี้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

 

               บ้านป่าปอแดง ม.8 

293.  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพ่ือ

อุปโภค-บริโภค และท า

การเกษตร 

บ้านปุาปอแดง ม.8 

 

เพื่อให้มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับอุปโภค-

บริโภค และท า

การเกษตร 

ม.8 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

ประชาชนและ

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์ 

มนี้ าส าหรับท า

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภค

เพยีงพอ 

กองช่าง 

294.  โครงการขุดลอกล าห้วยจ้อง 

บ้านปุาปอแดง ม.8 

N15.911801 E101.792995 

N15.910261 E101.788105 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับท า

การเกษตร 

ล าห้วยจ้อง ม.8 

 

350,000 350,000 350,000 350,000  รอ้ยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอส าหรับ

ท าการเกษตร 

กองช่าง 

295.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า/

ฝายน้ าล้นล าห้วยยางงู 

(ตอนกลาง) บ้านปุาปอแดง ม.8 

N15.917506 E101.806587 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ าการ 

เกษตร 

ล าห้วยยางงู ม.8 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนพื้นท่ี

เกษตรกรท่ี

ได้รับประโยชน์  

มแีหลง่กักเก็บ

น้ าเพ่ิมขึน้และมี

น้ าใชเ้พื่อ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

รวม 49  โครงการ - - 11,850,000 11,850,000 11,850,000 11,850,000 - - - 



- 164 - 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   5.1 แผนงานการศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

296.  โครงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ ์ครุภัณฑส์ื่อการ

เรียนการสอน 

เพื่อสง่เสริมสื่อการเรียน

การสอนทางการศกึษา 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 

270,000 270,000 270,000 270,000 จ านวนเด็กเล็ก

ท่ีได้ใช้ประโยชน์

จากสื่อการ

เรียนการสอน 

สถานศกึษามี

ความพร้อมดา้น

วัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์ สื่อการ

เรียนการสอน

ทางการศกึษา 

กอง

การศึกษา 

297.  โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพครู, ผช.ครู

ผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มี

ความรู้และความสามารถ 

คร,ู ผช.ครูผู้ดูแล

เด็ก,ผู้ดูแลเด็ก 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของคร,ู 

ผช.ครูผู้ดูแล

เด็ก,ผู้ดูแลเด็กมี

ความรู้ความ 

สามารถเพิ่มขึ้น 

คร,ู ผช.ครูผู้ดูแล

เด็ก,ผู้ดูแลเด็กมี

การมทัีกษะ

ความรู้เพิ่มขึ้น 

 

กอง

การศึกษา 

298.  โครงการจัดซือ้อาหาร

เสริม (นม) ส าหรับ ศพด.

และโรง เรียนในเขต 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อจัดซือ้อาหารเสริม 

(นม)ตามหลักโภชนาการ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก/โรงเรียนใน

เขตต าบลภูแลน

คา 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนเด็กเล็ก

และเด็กนักเรียน

สังกัด สพฐ.ท่ีรับ

อาหารเสริม นม) 

 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์ 

กอง

การศึกษา 



- 165 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

299.  โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพื่อสง่เสริมการบริโภค

อาหารท่ีถูกหลักอนามัย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กต าบล 

ภูแลนคา 

550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนเด็กเล็ก

ท่ีได้ทานอาหาร

กลางวันท่ีถูก

หลักอนามัย 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายแข็ง 

แรงสมบูรณ์

สมวัย 

กอง

การศึกษา 

300.  โครงการค่าใชจ้่ายในการ

รับ-ส่งเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จา่ย

ในการรับ-ส่งเด็กเล็กไป-

กลับระหว่างบ้าน กับ ศพด. 

เด็กเล็กก่อนวัย

เรียน 

190,000 190,000 190,000 190,000 ร้อยละเด็กเล็ก

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางไป-

กลัล ศพด. 

เด็กเล็กได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทางมา 

ศพด. 

กอง

การศึกษา 

301.  โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ

เหมาะสมรองรับภารกิจ

ด้านการดูแลเด็กเล็กให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้สวยงามเป็น

ระเบียบเรียบ 

ร้อยขึ้น 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กได้รับการ

ปรับปรุงเพื่อ

รองรับภารกิจ

ด้านการดูแลเด็ก

เล็ก 

กอง

การศึกษา 

302.  โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์

ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ภูแลนคา 

เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑท่ี์จ าเป็น

ส าหรับใชภ้ายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

โตะ๊ท างาน 

ระดับ 1-3 

35,000 35,000 35,000 35,000 พัดลม 10 ตัว 

มุง้ลวด 14 ชอ่ง 

เด็กเล็กได้รับ

ความสบาย และ

ไมม่ปัีญหาโรคไข้ 

เลอืดออก 

กอง

การศึกษา 



- 166 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

303.  โครงการจ้างเหมาตดิตัง้

มุง้ลวด ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ภูแลนคา 

เพื่อปูองกันแมลงและสัตวท่ี์

เป็นอันตรายตอ่เด็ก 

ศพด. 

อบต.ภูแลนคา 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กเล็ก

ท่ีได้ความ

ปลอดภัย 

เด็กเล็กได้รับ

ปลอดภัยจาก

การถูกแมลง

สัตว์กัดตอ่ย 

กอง

การศึกษา 

304.  โครงการสนับสนุน

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพื่อเพิ่มทักษะและสง่เสริม

ให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กเล็กก่อนวัย

เรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กเล็ก

ท่ีได้เข้าร่วมท า

กิจกรรมกลุ่ม 

เด็กเล็กมีสัมพันธ์ 

ท่ีดตีอ่กันสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มได้ด ี

กอง

การศึกษา 

305.  โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา

อาสนบ้์านแก้งยาว ม.2 

เพื่อให้มหี้องน้ าส าหรับเด็ก

เล็กได้ท าภารกจิส่วนตัว 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กวัดศิลาอาสน์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ห้องน้ า 1 หลัง เด็กเล็กมีหอ้งน้ า

ท่ีสะอาดได้
มาตรฐาน 

กอง

การศึกษา 

306.  โครงการก่อสร้างโรง

อาหารศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กวัดศิลาอาสน์  บา้น

แก้งยาว ม.2 

เพื่อให้มโีรงอาหารส าหรับ

เด็กเล็กนั่งรับประทาน

อาหาร 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กวัดศิลาอาสน์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 โรงอาหาร 1 

หลัง 

มโีรงอาหาร

ส าหรับเด็กเล็ก

นั่งรับประทาน

อาหาร 

กอง

การศึกษา 

307.  โครงการปรับปรุงร้ัวศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กวัดศลิา

อาสน์ บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อปูองกันความปลอดภัย

ของเด็กและทรัพย์สนิของ

ทางราชการเสียหาย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กวัดศิลาอาสน์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละร้ัวศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการ

ปรับปรุงให้แข็ง 

แรงปลอดภัย 

เด็กได้รับความ

ปลอดภัย ทรัพย์ 

สินของทางราช 

การได้รับการ

ปูองกันความ

เสียหาย 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

308.  โครงการก่อสร้างสนาม

เด็กเลน่ประจ าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกายอารมณข์องเด็ก 

สนามเด็กเล่น

ประจ า ศพด. 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสนาม

เด็กเล่นประจ า 

ศพด. 

เด็กมีร่างกาย

แข็งแรงสมวัย 

 

กอง

การศึกษา 

309.  โครงการงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี

โอกาสได้แสดงออกถึง

ความสามารถในด้านต่างๆ 

เด็กเล็ก/เด็ก

นักเรียนโรงเรียน

ในสังกัด สพฐ. 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กเล็ก

และเด็กนักเรียน

ท่ีได้ร่วมกิจกรรม

ได้แสดงออกถึง

ความสามารถ 

เด็กนักเรียนได้

แสดงความ 

สามารถอยา่ง

เต็มท่ี 

กอง

การศึกษา 

310.  โครงการจัดตั้งศูนย์

อาเซียนศกึษาต าบลภู

แลนคา 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

ประชาชน, 

ผู้บริหาร, 

พนักงานส่วน

ต าบลและ

พนักงานจ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการมคีวาม 

รู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระชาคม

อาเซียนมากขึ้น 

ประชาชน ผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างม ี

ความพร้อมก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

กอง

การศึกษา 

311.  โครงการจัดตั้งเครอืขา่ย

พัฒนาการศกึษาภูแลน

คา 

เพื่อพัฒนาการศกึษาใน

ต าบลภูแลนคา 

 

เยาวชน 

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยลการศกึษา

ของต าบลภูแลน 

คามีการพัฒนา 

ท่ีดขีึน้ 

การศึกษาใน

ต าบลภูแลนคามี

การพัฒนาท่ีดี

ขึน้ 

 

 

 

กอง

การศึกษา 

รวม 16  โครงการ - - 3,555,000 3,555,000 3,555,000 3,555,000 - - - 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

 

      5.2 แผนงานสาธารณสุข 

312.  โครงการ TO BE 

NUMBER ONE 

เพื่อสง่เสริมการออกก าลัง

กายของประชาชน 

ประชาชน/นักเรียน 

ในต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย 

ท่ีแข็งแรง 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชนโ์ดยท า

กิจกรรมร่วมกัน 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

313.  โครงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ ์ครุภัณฑปู์องกัน

และก าจัดพาหะน าโรค 

เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อโรคตาม

ฤดูกาล 

หมูท่ี่ 1 – 8 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละการ

ระบาดของโรค 

ตดิตอ่โรคตาม

ฤดูกาลลดลง 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

จากโรคระบาด 

ส านักปลัด 

314.  โครงการรณรงค์/ปูองกัน
โรคไข้เลอืดออก 

เพื่อปูองกันการเกิดและ
การระบาดของโรค
ไข้เลอืดออก 

ประชาชน 
ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ท่ีปุวย
เป็นไข้เลอืดออก
ลดลง 

ไมพ่บผู้ปุวยเป็น
ไข้เลอืดออกใน
พื้นท่ี 

ส านักปลัด 

315.  โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชน 
ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละประชาชน
มสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนใชเ้วลา
วา่งให้เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลัด 
 

 

316.  โครงการอุดหนุนศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน

จ านวน 8 หมูบ้่าน 

หมูท่ี่ 1 - 8 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ

ประชาชนเข้าถึง 

บริการด้าน

สาธารณสุข 

 

ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการ

ด้านสารณสุข 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

317.  โครงการรับส่งผู้ปุวยดว้ย

รถบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

เพื่อน าผู้ปุวยหรือผู้ประสบ

เหตุสง่โรงพยาบาลให้ได้รับ

การรักษาอย่างทันท่วงที 

ผู้ปุวยหรือผู้

ประสบเหตุใน

ต าบลภูแลนคา 

175,200 175,200 175,200 175,200 ร้อยละผู้ปุวย

หรือผู้ประสบ

เหตุได้รับ

บริการ 

ผู้ปุวยหรอืผู้ประสบ

เหตุได้รับการช่วย 

เหลอือย่างท่ัวถึง 

และทันท่วงที 

ส านักปลัด 

รวม 6  โครงการ - - 525,200 525,200 525,200 525,200 - - - 
 

      5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

318.  โครงการส่งเสริมความรู้

และพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ/ คนพกิาร/

ผู้ปุวยเอดส์ และ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวย

เอดส์และผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้สูงอายุ, คน

พกิาร,ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ดอ้ยโอกาส 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละผู้สูงอายุ 

คนพกิาร,ผู้ปุวย

เอดส์และผู้ดอ้ย 

โอกาสมคีุณภาพ 

ชวีติท่ีดขีึน้ 

ผู้สูงอาย คน

พกิาร, ผู้ปุวย

เอดส์ ผู้ดอ้ย 

โอกาสมคีุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

319.  โครงการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณค์รุภัณฑ์ 

ชว่ยเหลอืคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการช่วยเหลอื

ตนเองได้เบือ้งต้น 

คนพกิาร 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้พกิาร

ได้รับการช่วย 

เหลอื 

คนพกิาร

สามารถช่วย 

เหลอืตัวเองได้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

320.  โครงการซ่อมแซมบา้น

ผู้ดอ้ยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้ดอ้ยโอกาส 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ผู้ดอ้ยโอกาส

ได้รับความ

ชว่ยเหลอื 

ผู้ดอ้ยโอกาสมท่ีี

พักอาศัยท่ี

แข็งแรงและ

ปลอดภัย 

 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

321.  โครงการวันคนพกิาร

สากล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติคน

พกิาร 

ผู้พิการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของคน

พกิารมคีุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

คนพกิารมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

322.  โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ฝึกอบรมดา้นอาชีพส าหรับ

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ คนพิการและ

ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้สูงอายุ  

คนพกิารและ

ผู้ปุวยเอดส์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ผู้สูงอายุ คน 

พกิาร และผู้ปุวย

เอดส์มีรายได้เพิ่ม 

ผู้สูงอายุ  

คนพกิาร ผู้ปุวย

เอดส์มีคุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

323.  โครงการส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพสตรีและ

ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและ

ครอบครัว 

กลุ่มสตรี 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของสตรี

ท่ีได้รับการยอม 

รับทางสังคม 

กลุ่มสตรีมี

บทบาททาง

สังคมมากขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

324.  โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกยีรติ

ต าบลภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนกลุ่ม

ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม

ตา่งๆ รว่มกัน 

 

กลุ่มผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ

ท่ีรวมกลุม่ท า

กิจกรรมร่วมกัน  

ผู้สูงอายุได้ท า

กิจกรรมตา่งๆ 

ร่วมกัน 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

325.  โครงการศูนยพ์ัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาระบบการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงใน

ชุมชน 

ผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สูงอายุ

ท่ีได้รับการดูแล 

ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

รวม 8  โครงการ - - 620,000 620,000 620,000 620,000 - - - 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

 

      5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

326.  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นไทย 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 

ต าบลภูแลนคา 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละประชาชน

มสี่วนร่วมใน 

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

327.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา 

เพื่อท านุบ ารุงศาสนาให้คง

คงอยู่เป็นท่ียึดเหนี่ยวของ

ประชาชน 

อบต.ภูแลนคา 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละประชาชน 

มสี่วนร่วมใน 

กิจกรรมทาง

ศาสนา 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในกิจกรรม 

ทางศาสนา 

กอง 

การศึกษา 

328.  โครงการเข้าร่วมกิจกรรม

ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ

พระยาแลของอ าเภอบ้าน

เขว้าและจังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 

2 ครัง้ 120,000 

 

120,000 120,000 120,000 ร้อยละประชาชน

มสี่วนร่วมใน

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

 

กอง

การศึกษา 

329.  โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง 

เพื่อบ ารุงรักษาศลิปะ จารตี

ประเพณ ีภูมปัิญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

1 ครัง้ 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละประชาชน

มสี่วนร่วมใน

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

330.  โครงการรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอายุเนื่องในประเพณี

วันสงกรานต์ 

 

 

เพื่อบ ารุงรักษาศลิปะ จารตี

ประเพณ ีภูมปัิญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

1 ครัง้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละประชาชน

มสี่วนร่วมใน

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน

รว่มในวัฒนธรรม

อันดงีามของ

ท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

 

331.  โครงการประเพณีบุญบ้ัง

ไฟ 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 

1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒน-

ธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน

รว่มในวัฒนธรรม

อันดงีามของ

ท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

332.  โครงการประเพณี

เข้าพรรษา 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 

1 ครัง้ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒน-

ธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน

รว่มในวัฒนธรรม

อันดงีามของ

ท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

333.  โครงการประเพณีออก

พรรษา 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 

1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละประชาชน

มสี่วนร่วมใน

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

 

ประชาชนมีส่วน

รว่มในวัฒนธรรม

อันดงีามของ

ท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

334.  โครงการงานบุญประเพณี

เจดีย์ศรีจันทรา 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 

1 ครัง้ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละประชาชน

มสี่วนร่วมใน

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน

รว่มในวัฒนธรรม

อันดงีามของ

ท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

335.  โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าประกอบพิธีการทาง

ศาสนา 

- เพื่อสร้างภาวะผู้น าให้

กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ชุมชน 

- เพื่อลดปัญหาการขาด

แคลนผู้น าประกอบพิธีการ 

 

เยาวชน 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละผู้น า

ประกอบพิธีการ

ศาสนาได้รับการ

พัฒนาเพ่ิม

ศักยภาพ 

มผีู้น าและสืบ

ทอดการ

ประกอบพิธีการ

ทางศาสนา 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

336.  โครงการโฮมแลง พาแลง - เพื่อสร้างสัมพันธภาพ

และความเข้าใจท่ีด ี

ระหว่างอบต.กับชุมชน 

- เพื่อสง่เสริมวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอันดงีาม 

 

หมูท่ี่ 1 – 8 32,000 32,000 32,000 32,000 ร้อยละประชาชน

มสี่วนร่วมในการ

แสดงความคิด 

เห็นในเร่ืองตา่งๆ 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

337.  โครงการผูกเส่ียวภูแลนคา เพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ีดี 

ลดปัญหาสังคม 

 

 

หมูท่ี่ 1 – 8 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละปัญหา

การทะเลาะ

ววิาทลดลง 

ปัญหาการ

ทะเลาะวิวาทลด

นอ้ยลง 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

338.  โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชนและประชาชน

ต าบลภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมการออกก าลัง

กายและปอูงกันปัญหา

เยาวชนติดยาเสพติด 

เยาวชน 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละเยาวชน

และประชาชนท่ี

เข้าร่วมแขง่ขัน

กีฬา 

เยาวชนและ 

ประชาชนใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชนแ์ละ

ห่างไกลยาวเสพติด 

กอง

การศึกษา 

 

 

339.  โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านกฬีาต าบลภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ

ด้านกฬีา 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละเยาวชน

มพีัฒนาการ

ด้านกฬีาท่ีดขีึน้ 

การกีฬาต าบลภู

แลนคามี

ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

กอง

การศึกษา 

 

รวม 14  โครงการ - - 1,412,000 1,412,000 1,412,000 1,412,000 - - - 

 

      5.5 แผนงานงบกลาง 

340.  โครงการสนับสนุน

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการด้าน

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

ประชาชนเข้าถึง

บริการด้าน

สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการ

ด้านสารณสุข 

ส านักปลัด 

 

341.  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอาย ุ

 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 จ านวนผู้สูงอายุ 

ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตดี

ขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

342.  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพคน

พกิาร 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติคน

พกิาร 

คนพกิาร 

 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จ านวนคน

พกิาร ได้รับเบ้ีย

ยังชีพ 

คนพกิารมี

คุณภาพชีวิตดี

ขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

343.  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ 

 

12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนผู้ปุวย

เอดส์ได้รับเบ้ีย

ยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มี

คุณภาพชีวิตดี

ขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

344.  โครงการสนับสนุน

กองทุนสวัสดกิารชุมชน

ต าบลภูแลนคา 

เพื่อให้กลุ่มสวัสดกิารชุมชน

มคีวามเข้มแข็ง 

กลุ่มสวัสดกิาร

ชุมชนต าบล 

ภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละการ

บริหารจัดการ 

กองทุน

สวัสดกิารชุมชน

ต าบลภูแลนคา 

มปีระสิทธิภาพ 

สวัสดกิารชุมชน

มคีวามเข้มแข็ง 

มกีารบริหาร

จัดการท่ีด ี

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

รวม 5  โครงการ - - 6,862,000 6,862,000 6,862,000 6,862,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ และส่งเสริมอาชีพ 

   6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

345.  โครงการส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพเลีย้งโค (เนื้อ)  

เพื่อสง่เสริมกลุ่ม

อาชีพด้านการเลีย้งโค 

(เนื้อ) 

กลุ่มผู้เลีย้งโค 

(เนื้อ)  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถ

ประกอบอาชพีเลีย้ง

โค (เนื้อ)อย่างถูกวิธี 

กลุ่มผู้เลีย้งโค 

(เนื้อ) มรีายได้

เพิ่มขึ้น 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

346.  โครงการหมูบ้่าน

เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อน าแนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพยีงมา

ประยุกตใ์ช ้

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละประชาชนมี

ชวีติความเป็นอยูท่ี่ดี

ขึน้ 

ประชาชนมแีนว 

คิดในการด าเนนิ

ตามแนวทางของ 

เศรษฐกิจพอเพยีง 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

347.  โครงการส่งเสริมอาชีพ

การเพาะเห็ดฟาง  

 

เพื่อสง่เสริมกลุ่ม

อาชีพด้านการเพาะ

เห็ดฟาง 

กลุ่มอาชพี 

เพาะเห็ดฟาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถ

เพาะเห็ดฟางได้

อย่างถูกวิธี 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น  

มรีายได้เพิ่มขึ้น 

กอง

สวัสดกิาร 

สังคม 

 

348.  โครงการส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพเลีย้งสัตว ์ 

เพื่อสง่เสริมกลุ่ม

อาชีพด้านการเลีย้ง

สัตว์ 

กลุ่มอาชพีเลีย้ง

สัตว์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถ

ประกอบอาชพีเลีย้ง

สัตว์ได้อยา่งถูกวธีิ 

กลุ่มเลีย้งสัตวม์ี

รายได้เพิ่มขึ้น 

กอง

สวัสดกิาร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

349.  โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลูกพชืเศรษฐกิจ 

เพื่อสง่เสริมกลุ่มอาชพี 
การปลูกพชืเศรษฐกิจ 

กลุ่มอาชพีปลูก
พชืเศรษฐกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครง 
การมผีลผลิตท่ีดขีึน้ 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น  
มรีายได้เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดกิาร 

350.  โครงการส่งเสริมหนึ่ง
หมูบ้่านหน่ึงผลิตภัณฑ ์
(OTOP) 

เพื่อสง่เสริมให้เกิดการ
รวมกลุม่สร้างรายได้ 

หมูท่ี่ 1 – 8  300,000 300,000 300,000 300,000 ผลิตภัณฑข์อง
หมูบ้่าน 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิ
ประโยชนแ์ละ
เพิ่มรายได้ 

กอง
สวัสดกิาร
สังคม 

 

351.  โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชพี 

เพื่อสง่เสริมศักยภาพ 
กลุ่มอาชพีต่างๆ 

กลุ่มอาชพี 
ต าบลภูแลนคา 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของกลุ่ม
อาชีพมคีวามรู้และ
ทักษะในการประ 
กอบอาชีพมากขึ้น 

ประชาชนใช้
เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชนแ์ละ
เพิ่มรายได้ 

กอง
สวัสดกิาร 
สังคม 

352.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจชุมชนมี
การพัฒนาและมีการ
บริหารจัดการท่ีด ี

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ชุมชนมเีสถียรภาพ
ในการบริหาร
จัดการ 

 

รวม 8  โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

 
              6.2 แผนงานการเกษตร 

353.  โครงการสนับสนุนศูนย์ 
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุน 
ศบกต.ภูแลนคา 

1 ศูนย ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ศบกต.ภู
แลนคามกีารบริหาร
จัดการท่ีดี 

เกษตรกรมี
ความรู้และ
ทักษะทางการ
เกษตร 

ส านักปลัด 



- 178 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

354.  โครงการจัดหาเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวพันธ์ุด ี

เพื่อให้ชาวนามีพันธ์ุ

ข้าวท่ีดสี าหรับ

เพาะปลูกและ

ขยายพันธ์ุ 

ชาวนา 

ต าบลภูแลนคา 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชาวนาที่

ได้รับเมล็ดพันธ์ุขา้ว

ท่ีดสี าหรับเพาะปลูก 

ชาวนาได้เมล็ด

ข้าวพันธ์ุดสี าหรับ

เพาะปลูกและ

ขยายพันธุ์  

ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

355.  โครงการส่งเสริมให้

ความรู้เพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร 

เพื่อสง่เสริมให้ 

เกษตรกรมีทักษะและ

ความรู้ในการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละเกษตรกรมี

ความรู้และทักษะใน

การเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร 

เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

356.  โครงการอบรมการท าปุย๋

อนิทรีย์/ ปุ๋ยชวีภาพ/น้ า

หมักชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรรู้จัก

วธีิท าปุย๋ใชเ้องเพื่อลด

ตน้ทุนการผลิต 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละต้นทุนการ

ผลิตลดลง 

เกษตรกร

สามารถท าปุย๋

ใชเ้องต้นทุนการ

ผลิตลดลง 

ส านักปลัด 

357.  โครงการสนับสนุนเมล็ด

พันธ์ุพืชเพื่อการผลิต 

เพื่อพัฒนาผลผลิต

ทางการเกษตร 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละเกษตรกรได้

เมล็ดพันธ์ุท่ีดสี าหรับ

การเพาะปลูก 

ผลผลิตทาง

การเกษตร

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

358.  โครงการส่งเสริมการปลูก

พชืหมุนเวยีน/พชืบ ารุงดิน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาดิน

เสื่อมคุณภาพ 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

100,000 100,000 100,000 100,000  รอ้ยละสภาพพืน้ดนิม ี   

 ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ขึ้น 

ส านักปลัด 

 

359.  โครงการส่งเสริมการไถ

กลบตอฟาง 

เพื่อรักษาหนา้ดินไม่ให้

เสื่อมคุณภาพ 

เกษตรกร 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหน้าดนิมี

ความอุดมสมบูรณ์ 

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

360.  โครงการส่งเสริม

นวัตกรรมพื้นบ้านเพื่อ

การพัฒนาดิน 

-เพื่อสร้างความ

สมดุล และก าหนดค่า

มาตรฐานคุณภาพดิน 

เพื่อการน ากลับมาใช้

ประโยชนอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กลุ่มอาชพี

เกษตรกรรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของดินมกีาร

พัฒนาเพ่ิมคุณภาพ 

ดินดีมีคุณภาพ ส านักปลัด 

 

รวม 8  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี มีประสิทธิภาพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี

      1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

361. 1 อุดหนุนโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนยร์วม

ข้อมูลขา่วสารการซื้อ/

การจ้างระดับอ าเภอและ

ศูนยป์ระสานงาน อปท. 

เพื่อให้ท้องถิ่นในเขต

อ าเภอบ้านเขว้า

ประสานงานกันได้

สะดวกและรวด เร็ว

ยิ่งขึน้ 

อุดหนุน

งบประมาณ

ส าหรับด าเนนิการ 

 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของศูนยร์วม

ข้อมูลขา่วสารมี

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

ท้องถิ่นในเขต

อ าเภอบ้านเขว้า

ประสานงานกัน

ได้สะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึน้ 

 

ส านักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

         5.1 แผนงานการศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

362.  อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

 

เพื่อสง่เสริมการ

บริโภคอาหารท่ีถูก

หลักอนามัย 

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวนนักเรียนใน

สังกัด สพฐ.ท่ี ได้

ทานอาหารกลาง

วันท่ีถูกหลักอนามัย 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์

สมวัย 

กอง

การศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

          5.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

363.  อุดหนุนโครงการแข่งขัน

กีฬากลุ่มโรงเรียนต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมให้เด็ก

นักเรียนมโีอกาสแสดง

ความสามารถดา้น

การกีฬา มีน้ าใจ

นักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้

อภัย 

โรงเรียนในต าบล 

ภูแลนคา 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักเรียนท่ีเข้า

ร่วมแขง่ขันกีฬา 

นักเรียนมี

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีน้ าใจ

นักกีฬารู้แพ้รู้

ชนะรูอ้ภัย 

กอง

การศึกษา 

 

 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  และจังหวัดชัยภูมิ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี มีประสิทธิภาพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี

          1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1. โครงการตดิตัง้กล้อง CCTV เพื่อเพิ่มช่องทางใน

การสอดสอ่งดูแล

ความสงบเรียบร้อย

ภายในหมูบ้่าน 

8 แห่ง 

 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของความสงบ

เรียบร้อยภายในพื้นท่ี

เพิ่มขึ้น 

หมูบ้่านมีความ

สงบเรียบร้อย

เพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลัด 

 

รวม 1  โครงการ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03,05 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

          2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

2.  โครงการก่อสร้างซุ้มประตู

ปูายประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวต าบลภูแลนคา 

เพื่อประชาสัมพันธ์

แหลง่ท่องเท่ียวท่ีมี

อยู่ภายในเขตต าบล 

3 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 

ซุ้มประตูปูาย

ประชาสัมพันธ์  

ประชาชนท่ัวไปรู้  

จักแหลง่ท่องเท่ียว

ภายในต าบลภูแลน

คาเพิ่มมากขึน้ 

กองช่าง 

3.  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาภายในแหล่งท่อง 

เท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า  

เพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่

นักท่องเท่ียว 

1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระบบประปา 

1 แห่ง 

มนี้ าประปาใช้

รองรับนักท่อง 

เท่ียว 

กองช่าง 

4.  โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางเข้า-ออกน้ าตกหนิดาด

ทองค า 

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

เพื่อให้ประชาชน

นักท่องเท่ียวมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุุน

ละออง 

ถนนกวา้ง 6 ม.

ยาว 2,500 ม.

หนา 0.04 ม. 

 

8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 2,500 

เมตร 

ประชาชนนักทอ่ง 

เท่ียวได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเข้า-ออก 

กองช่าง   

5.  โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้า

สู่แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหิน

ดาดทองค า 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา

เข้าสูแ่หลง่ท่องเท่ียว 

ระยะทาง  

2,500 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายเขตไฟฟูา

ระยะทาง 2,500 

เมตร 

มไีฟฟาูใชเ้พิ่ม

ความสะดวก

ให้แกน่ักท่องเท่ียว 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง 

สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

          4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

6.  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปามาตรฐาน  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภค 

อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

7.  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปามาตรฐาน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภค 

อย่างท่ัวถึง 

 

1 แห่ง 

 

4,872,000 4,872,000 4,872,000 4,872,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

8.  โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ข้ามล าหว้ยยางงู บา้น

ปุาปอแดง ม.8- บ้านแกง้

ยาว ม.2 

N15.909250 E101.812078 

 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร 

สะพาน คสล.1 

แห่ง 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ

ประชาชน ได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

9.  โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ล าห้วยยางงู  

บ้านซับปลากั้ง ม.5- 

บ้านวังเดอืนห้า ต.ห้วยต้อน 

N15.939124 E101.782428 

เพื่อให้ประชาชนท้ัง

สองต าบลได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

สะพาน คสล. 1 

แห่ง 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

ประชาชนท้ัง

สองต าบลได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

 

กองช่าง 

10.  โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ล าห้วยยางงู บา้นนา

อนิทร์แต่ง ม.4–บ้านวัง

เดอืนห้า ต.ห้วยต้อน 

N15.934822  E101.796122 

 

เพื่อให้ประชาชนท้ัง

สองต าบลได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

สะพาน คสล. 1 

แห่ง 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

ประชาชนท้ัง

สองต าบลได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

11.  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายท่ีท าการ อบต. 

ภูแลนคา–บ้านนาอินทร์แต่ง 

ม.4 – บา้นสามพันตา  

ต.ห้วยต้อน 

N15.937139 E101.703798 

N15.945866 E101.698414 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 4,500 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

17,820,000 17,820,000 17,820,000 17,820,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

12.  โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางสายบ้านแกง้ยาว ม.2 – 

บ้านสามพันตา ต.ห้วยต้อน 

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

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 4,200 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

16,650,000 16,650,000 16,650,000 16,650,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

13.  โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางสายบ้านแกง้ยาว  

ม.2 –บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.928350 E101.801600 

N15.909105 E101.826896 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 3,000 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

14.  โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางบ้านนาอินทร์แต่ง  

ม.4 –บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.928293 E101.793095 

N15.934423 E101.777482 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,435 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

 

5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

15.  โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางสายบ้านโนนเหลื่อม ม.7 

-บ้านตาดพัฒนา  

ต.ตลาดแร้ง 

N15.895738 E101.832906 

N15.864516  E101.829360 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 3,000 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

16.  โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางสายบ้านแกง้ยาว ม.2 – 

บ้านหว้ยตะแคง ต.โคกสูง 

N15.906422 E101.833533 

N15.908044 E101.846899 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 2,500 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านแกง้ยาว ม.2–บ้าน

ห้วยตะแคง ต.โคกสูง 

N15.906422 E101.833533 

N15.908044 E101.846899 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 2,500 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

18.  โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางสายจากบา้นซับปลา

กั้ง-น้ าตกหินดาดทองค า  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.923182 E101.764917 

N15.949915 E101.771713 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 3,000 ม.  

หนา 0.04 ม. 
 

11,800,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

19.  โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางสายซับปลากั้ง ม.5– 

บ้านโนนนาพวง ม.8 ต.ชบีน 
N15.935428  E101.770286 

N15.934318  E101.728957 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 5,500 ม. 

หนา 0.04 ม. 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

20.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนลาดยาง ทช.ชย.3019 

หนา้ที่ท าการ อบต.ภูแลนคา 

เป็นผิวจราจร ขนาด 4 ชอ่ง

จราจร 

N15.906776  E101.781878 

N15.926104  E101.762475 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

ชว่ง กม.ท่ี 19 ถึง 

กม.ท่ี 22 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ

อุบัตเิหตุลดลง  

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร มคีวาม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

21.  โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางสายซับชอ่งปล้อง 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.937680  E101.778214 

N15.947619  E101.776040 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 2,400 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

22.  โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางสายแยกบา้นโนน

เหลื่อม ม.7 เชื่อมบ้านหว้ย

ยาง ต.โคกสูง 

N15.898425 E101.845647 

N15.886779 E101.861751 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 3,000 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

23.  โครงการปรับปรุงถนน 

คสล.เป็นผิวจราจรลาดยาง

สายบ้านนายอุดม ชัยโยบัว 

– บา้นนายฉลอง บา้นแก้ง

ยาว ม.2 

N15.907522  E101.826988 

N15.906755  E101.829755 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 270 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

24.  โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางบ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เชื่อมบ้านปุาปอแดง ม.8

เชื่อมบ้านนาอินทร์แต่ง ม.4

เชื่อมบ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.897765  E101.804722 

N15.934464  E101.778869 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 7,000 ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

27,720,000 27,720,000 27,720,000 27,720,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

25.  โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางสายห้วยน้ าค า-

โนนนาพวง ต.ชบีน 

N15.938414 E101.714304 

N15.927819 E101.722735 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 1,320 ม. 

หนา 0.04 ม. 

4,760,000 4,760,000 4,760,000 4,760,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจร 

กองช่าง 

รวม 20  โครงการ - - 188,892,000 188,892,000 188,892,000 188,892,000 - - - 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

 

          4.2 แผนงานการเกษตร 

26.  โครงการก่อสร้างพนังกั้น

น้ า คสล.ตอนลา่งฝายน้ า

ล้นล าห้วยชลีองท้ัง 2 ด้าน   

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.907965 E101.829315 

เพื่อปูองกันน้ าเซาะ

ตลิ่ง บา้นเรือน

ราษฎรและสถานที่

ราชการ  

(รพ.สต.แก้งยาว) 

1 แห่ง 

 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละท่ี

สามารถปูองกัน

น้ าเซาะตลิ่ง 

บ้านเรือน

ราษฎรและ

สถานท่ีราชการ

ได้รับความ

ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

27.  โครงการก่อสร้างแก้มลิงล า

ห้วยชีลอง บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.904062 E101.827651  

เพื่อกักเก็บน้ าในฤดู

แลง้และบรรเทา

อุทกภัยในฤดูฝน  

บริเวณล าห้วยชี

ลอง 

 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละปัญหา

ภัยแลง้และ

อุทกภัยลดลง 

มนี้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภค

และการเกษตร

เพยีงพอ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

28.  โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟาู/พลังงาน

แสงอาทติย์พืน้ท่ีการเกษตร 

บ้านหว้ยน้ า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า

ใชส้ าหรับท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

สถานีสูบน้ า  

1 แห่ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ

เกษตรกรมีน้ าใช้

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

29.  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.928174 E101.804293 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

กักเก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภคและ

ท าการเกษตร 

1 แห่ง 

 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละของ

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น 

 

มีปริมาณน้้า

เพยีงพอส้าหรับ

อุปโภค-บริโภค 

และท้าการ 

เกษตร 

 

ส านักปลัด 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

30.  โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานแสงอาทติย์  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อน าน้ ามาใช้เพื่อ

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภค 

หมูท่ี่ 5 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สถานีสูบน้ า 

1 แห่ง 

มนี้ าใชท้ าการ 

เกษตรและ

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

 

กองช่าง 

 

31.  โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟาูพืน้ท่ีการ 

เกษตร บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า

ใชส้ าหรับท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

หมูท่ี่ 6 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สถานีสูบน้ า  

1 แห่ง 

เกษตรกรมีน้ าใช้

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - 46,600,000 46,600,000 46,600,000 46,600,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

          5.1 แผนงานการศกึษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2652 2563 2564 

32.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดหว้าเฒ่า  

ม.1 

เพื่อรองรับเด็กกอ่นวัย

เรยีนในหมูบ้่านหวา้

เฒ่า 

อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

1 หลัง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

มอีาคารส าหรับ

รองรับเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรยีน 

กอง

การศึกษา 

33.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ 

ม.2 

เพื่อรองรับเด็กกอ่นวัย

เรยีนในหมูบ้่านแก้งยาว

และบา้นโนนเหลื่อม 

อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

1 หลัง 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จ านวนอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

มอีาคารส าหรับ

รองรับเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรยีน 

กอง

การศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 - - - 

  

                   5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  

34.  โครงการก่อสร้างลานกฬีา

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน

ต าบลไดเ้ลน่กีฬาออก

ก าลังกาย 

หมูท่ี่ 2, 4, 6 

ขนาด 52 x 52 

เมตร 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอ้ยละประชาชน

ได้เล่นกีฬาออก

ก าลังกาย 

มลีานกฬีาประจ า

หมูบ้่านไว้เลน่กีฬา

ออกก าลังกาย 

กอง

การศึกษา 

 

35.  โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

ประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนใน

ต าบลไดเ้ลน่กีฬาออก

ก าลังกาย 

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอ้ยละประชาชน

ท่ีไดเ้ลน่กีฬาออก

ก าลังกาย 

มสีนามกีฬา

ประจ าต าบล

ส าหรับเลน่กีฬา

ออกก าลังกาย 

กอง

การศึกษา 

 

รวม 2  โครงการ - - 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

รถยนต์สว่นกลาง 

(1 คัน) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ส านักปลัด 

2.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

 

ตูเ้หล็ก 2 บาน

เลื่อน 

( 8 หลัง) 

40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

 

3.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

 

ตูเ้หล็ก 2 บานปิด 

มอืจับชนิดบิด 

(5 หลัง) 

27,500 27,500 27,500 27,500 ส านักปลัด 

กองคลัง 

กอง

สวัสดกิาร 

แบบ ผ.08 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

4.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับปริมาณ

งานท่ีเพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

ตูเ้หล็กเก็บ

แบบฟอร์ม ขนาด 

15 ลิน้ชัก 

(1 หลัง) 

5,500 5,500 5,500 5,500 กอง

สวัสดกิาร 

5.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับปริมาณ

งานท่ีเพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

เก้าอี้ส านักงานมี

พนักพิงและที่วาง

แขน 

(9 ตัว) 

18,000 18,000 18,000 18,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 

กอง

สวัสดกิาร 

6.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับปริมาณ

งานท่ีเพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

เก้าอี้พลาสตกิ 

(100 ตัว) 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

7.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับปริมาณ

งานท่ีเพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

โตะ๊ท างานระดับ 

1-3 

(10 ตัว) 

50,000 50,000 50,000 50,000 กอง

สวัสดกิาร 

กอง

การศึกษา 

กองช่าง 

8.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับปริมาณ

งานท่ีเพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

 

เครื่องดูดฝุุนขนาด 

25 ลิตร 

(1 เครื่อง) 

14,000 14,000 14,000 14,000 ส านักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

9.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

เครื่องพิมพด์ีด 

(1 เครื่อง) 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

10.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

โตะ๊คอมพวิเตอร์ 

(1 ตัว) 

2,700 2,700 2,700 2,700 กอง

สวัสดกิาร 

11.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

NOTE BOOK 

(1 เครื่อง) 

25,000 25,000 25,000 25,000 กองคลัง 

12.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

เครื่องพิมพช์นิด

ส-ีขาวด า 

(2 เครื่อง) 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

กอง

สวัสดกิาร 

13.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

( 1 ชุด) 

25,000 25,000 25,000 25,000 กอง

สวัสดกิาร 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

14.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

เต็นท์ผ้าใบ  

แบบ 2 ชอ่ง 

ขนาด 4x8 เมตร 

(4 หลัง) 

80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด 

15.  รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน  เพื่อลดอุบัตเิหตุเพื่อ

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

กระจกโค้งมน

พร้อมเสา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

16.  สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง

ดับเพลงิ 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ

เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 

สายสูบน้ าพร้อม

หัวกะโหลก ขนาด 

4 นิ้ว ยาว 12 ม. 

(1 ตัว) 

15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 

17.  เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

เพื่อให้บริการเก็บ

ขยะในต าบลอย่าง

ท่ัวถึงรวดเร็ว ลด

ปัญหาขยะตกค้าง 

รถบรรทุกขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลัด 

18.  เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เพื่อใชท้ดสอบค่า

ยุบตัวของ

คอนกรีต 

ชุด Slum test 

(ชุดทดสอบค่า

ยุบตัวของคอนกรตี) 

(1 ชุด) 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

รวม 4,207,700 4,207,700 4,207,700 4,207,700  
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 55  

 

 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   2

และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแนว

ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอ งค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 1 0 ตุลาคม 2559 เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางและหลัก เกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 

    3.5 กลยุทธ์ (5) 

    3.6 เปูาประสงค์ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 

    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

การตดิตามและประเมินผล 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ดังนี ้

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา 10 

2. การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 10 

3. การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้

ถูกต้อง 

(5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (5) 

    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง

คั่ง ยั่งยนื ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึน้มาเพื่อใช้เป็นเครื่องมอื

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใหบ้รรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน

การแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการตดิตามและประเมินแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ข้อ 29   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนาเป็นผูด้ าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ ติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนนิการก าหนดแนวทางวธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 โดยใช้แบบในการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังน้ี 

1. แบบการบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

2. แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) 

3. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model) 

4. แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) 

5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติ (Process Performance Measurement System) 

6. แบบการประเมนิโดยใช้วธิีการแก้ปัญหาหรอืเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้ 

7. แบบการประเมนิแบบมีสว่นร่วม (Participatory Methods) 

8. แบบการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) 

9. แบบการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

10. แบบการประเมนิตนเอง (Self-assessment Model)  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต  

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาที่ลา่ช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองสว่นต้องผา่น

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มคีวามยุ่งยากมากขึน้  
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3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน   

 2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านงึถึงสถานการณ์

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

 3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ที่ตัง้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

 4)  องค์การบริหารส่วนต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนนิการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ 
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