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คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกําหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของ
แต่ ล ะท้ องถิ่ น ทั้ งนี้ ให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพปั ญ หา ความต้ องการและศั กยภาพของแต่ ล ะท้ องถิ่ น และสอด
ประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ที่มีเป้าหมายภายใน ๔ ปี เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ตามที่กําหนดไว้
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทํา “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)” ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและ
ประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานของรัฐต่อไป
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บทที่ ๑
บทนํา
องค์ประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยนําเสนอ ดังนี้
๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่น ดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา จั งหวัด อํ าเภอ
ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการบู ร ณาการเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาของแต่ ล ะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ใน
การบริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาประสานการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่
ทั้งนี้เพื่อความสอดคล้องสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อกําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ให้ประชากรภายในท้องถิ่นต่อไป แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทํา
ขึ้นโดยอาศัยหลักการและกรอบแนวทางที่สําคัญ ดังนี้
๑. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๒. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนอําเภอ
แผนชุมชน
๓. ปัญหาความต้องการความจําเป็นจากการประชาคม
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
๑) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๒) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา ๓ ปี
๓) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ตั้งแต่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

-๒๔) เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
งานโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสําคัญ แนวทาง และขั้นตอนในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารทราบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.๓.๑ การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลั บ พลา ได้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในด้ า นการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การ
คมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น
๒) การรวบรวมปัญหาสําคัญ จากการประชาคมฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนโดย
การบู ร ณาการแบบมี ส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่ว น เพื่ อนํา มาวิ เคราะห์และเลือกปัญ หาที่ เหมาะสมเพื่ อนํา มา
กําหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของท้องถิ่นและได้นําข้อมูลจากแผนแม่บทชุมชนมา
ประกอบการพิจาณาด้วยแล้ว
๑..๓.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส หรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันสําหรับ
ใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณา
ถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T)
๑.๓.๓ การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
วิ สัยทั ศ น์ (Vision) เป็ น ถ้ อยแถลงที่ ร ะบุ ถึงสภาพการณ์ ในอุ ด มคติ เป็ น จุ ด หมายและ
ปรารถนาที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต ต้ อ งการให้ อ งค์ ก รพั ฒ นาเป็ น ไปในทิ ศทางใด โดยการประเมิ น
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผลการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีต และความต้องการของทุกฝ่ายในท้องถิ่นให้
บรรลุถึงเป้าหมายในอนาคต
ภารกิจหลัก เป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาท้องถิ่น

-๓๑.๓.๔ การกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรม ที่
ควรค่าแก่การดําเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๑.๓.๕ การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
เป็ น การกํ า หนดปริ มาณหรื อจํา นวนสิ่ งที่ ต้ องการให้ บ รรลุผ ลสํ า เร็ จ ที่ ต้ องการในแต่ ล ะ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ในเชิงยุทธศาสตร์ไวด้วยเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา
๑.๓.๖ การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัด
ความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเป้าหมายที่กําหนดไว้
๑.๓.๗ การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอาศัย
พื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้วจึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนา ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คือแนวคิด
หรือวิธีการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตอย่างไร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกรอบชี้นําของ
แผนงาน ซึ่งกําหนดวิธีการ หรือขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด โดยมีเค้า
โครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์
บทที่ ๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น เพื่อพิจ ารณา และปรั บ ปรุ งแก้ ไขหากพบว่า มี ข้อผิด พลาดก่ อนเสนอผู้บ ริห าร
ท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๔ การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมื่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถถิ่ น พิ จ ารณาแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ก็นําเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และส่งคืนให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ และแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

-๔แผนผังขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกีย่ วข้อง
ข้อมูลทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยนําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมขนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์ เพื่อจัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบ

สภาท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

-๕๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ทําให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๒. ทําให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะใช้เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ๓ ปี
๓. ทําให้มีเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ตั้งแต่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๔. ทําให้มีการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
(๑) ประวัติความเป็นมาของตําบลพลับพลาและองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ประวัติบ้านพลับพลา แต่โบราณประชาชนบ้านพลับพลาเป็นหมู่บ้านคนเชื้อสายมอญ จะมีคน
ไทยจากโคราชบ้างเป็นบางส่วน เช่น ที่หมู่บ้านไทยหมู่ที่ ๑ ในปัจจุบันนี้เป็นคนไทยดั้งเดิมประชาชนในสมัยนั้น
อยู่กันไม่หนาแน่นมากนัก พื้นดินแถบนี้อุดมสมบูรณ์ เพราะมีห้วย หนอง คลอง บึงใหญ่ๆ หลายแห่งสําหรับทํา
การเกษตร บึงทะมก เป็นบึงขนาดใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถมที่ดินแล้วก่อตั้งเป็นสถานที่ราชการ
เช่น โรงเรียนชุมชนพลับพลา สถานีอนามัย และองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
(๒) ที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลพลับพลาเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ดอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร เลี้ยงสัตว์
และอุตสาหกรรม และเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอ
โชคชัย ห่างจากที่ว่าการอําเภอโชคชัย ประมาณ ๓ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ
๓๓ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีพื้นที่ประมาณ ๔๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
๒๙,๓๗๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลท่าอ่าง
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลท่าลาดขาว
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลโชคชัย
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลโคกไทย
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนเนื้อที่
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

บ้าน
พลับพลา
ไทย
พลับพลา
โค้งยาง
หนองยายเหล่
กอก
ประดากุด
เกาะ
ปรางค์
บุ
ปรางค์
กุดสวาย
ท่าตะเคียน
คลองยาง
คลองกลาง
โนนแดง
บุ
บุยอ

เนื้อที่ (ไร่)
๑๗๐
๑๒๕
๑,๕๘๐
๘๙๖
๒,๐๖๕
๒,๓๕๐
๘๙๒
๑,๒๒๓
๑,๖๒๕
๑,๔๙๐
๑,๓๗๐
๒,๒๔๐
๓,๒๕๐
๒,๖๖๑
๓,๒๐๖
๒,๐๘๐
๖๖๒
๑,๔๙๐

อันดับ
๑๗
๑๘
๙
๑๔
๗
๔
๑๕
๑๓
๘
๑๐
๑๒
๕
๑
๓
๒
๖
๑๖
๑๑

-๗การใช้ที่ดินในเขตตําบลพลับพลา
ลําดับที่

ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ร้อยละ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ที่พักอาศัย
เกษตรกรรม
ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม
สถานศึกษา
ศาสนสถาน
สถานที่ราชการ
ถนนและที่สาธารณะ
อุตสาหกรรม
แหล่งน้ํา
อื่น ๆ
รวม

๑๒.๓๐
๙.๗๘
๘.๙๖
๑.๘๐
๑.๓๗
๑.๙๑
๕.๓๕
๒.๓๐
๓.๑๒
๐.๑๑
๔๗

๒๖.๑๗
๒๐.๘๑
๑๙.๐๗
๓.๘๔
๒.๙๑
๔.๐๗
๑๑.๓๙
๔.๘๘
๖.๖๓
๐.๒๓
๑๐๐

แหล่งน้ําในเขตตําบลพลับพลา
ประเภท
แหล่งน้ํา
คลองชลประทาน
คลองส่งน้ํา
บ่อบาดาล
บ่อน้ําตื้น
สระน้ํา
ลําคลอง
ฝาย,พนังกั้นน้ํา
หนอง,บึง
เหมือง,ห้วย
อื่น ๆ

๑
๑
-

๒
-

๓
๓
๑
-

๔
๑
๑
๑
๑
-

๕
๖
๒
๓
-

๖ ๗
- - ๒๗ ๑
๔ ๒ ๑ ๑
๒ ๒
๑ - - -

๘
๑
๒
๑
๑
๑
-

หมู่ที่
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘
- - - - - ๑ - - - - - - ๑ ๑ - - - - - - - - ๔ ๖ ๑ ๕ ๑ ๕
- - ๖ - - - ๑ ๑ - ๑ - ๒ ๒ - ๑ ๖ ๔ - ๒
- ๑ - - - ๑๐ - - - ๒
- ๑ - ๒ - - ๒ - - ๑
๑ ๑
- ๑ - - - - - - ๑ - 2 - - - - - - - - - - - - - - -

(๓) เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง
นายศิริ
ขันธ์กระโทก กํานัน
หมู่ที่ ๒ บ้านไทย
ผู้ปกครอง
นายคะนอง
ผันกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง
นายมานะ
ใคร่กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านโค้งยาง ผู้ปกครอง
นายประเสริฐ ปรายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยายเหล่ ผู้ปกครอง นายดี
เขียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านกอก
ผู้ปกครอง
นายสมคิด
กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านประดากุด ผู้ปกครอง
นายพึ่ง
ผินกระโทก
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านเกาะ
ผู้ปกครอง
นางสมนึก
เปรียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน

รวม
๓
๕
๕๖
๑๗
๒๑
๒๐
๑๑
๔
๖
๐

-๘หมู่ที่ ๙ บ้านปรางค์
ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านบุ
ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์ ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดสวาย ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าตะเคียน ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองยาง ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนแดง ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๗ บ้านบุ
ผู้ปกครอง
หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุยอ
ผู้ปกครอง

นายสมปอง
นายสังเวียน
นายมานพ
นายลาภ
นายสมบูรณ์
นายสุนทร
นายเคียง
นายเสริม
นางเพร็ชรา
นายสมใจ

กอกกระโทก
หง่อยกระโทก
กลักกระโทก
เจียกกระโทก
เดชพร
กํากระโทก
พวงกระโทก
จอมกระโทก
สุขฤทัยกมล
ม่วมกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

(๔) ประชากร
จํานวนประชากรของตําบลพลับพลามีจํานวนทั้งสิ้น ๘,๓๒๒ คน จําแนกเป็นชาย ๔,๐๑๓ คน
หญิง ๔,๓๐๙ คน และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๖๑๗ ครัวเรือน
จํานวนครั วเรื อน
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

บ้าน
พลับพลา
ไทย
พลับพลา
โค้งยาง
หนองยายเหล่
กอก
ประดากุด
เกาะ
ปรางค์
บุ
ปรางค์
กุดสวาย
ท่าตะเคียน
คลองยาง
คลองกลาง
โนนแดง
บุ
บุยอ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนครัวเรือน
๘๘
๑๒๓
๑๑๓
๘๕
๒๑๐
๒๓๕
๗๑
๑๒๕
๒๒๒
๑๑๗
๑๒๗
๑๙๗
๒๑๕
๑๗๒
๑๕๓
๑๔๕
๗๘
๑๔๑
๒,๖๑๗

-๙ที่มาข้อมูล : สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอโชคชัย ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
จํานวนประชากร
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

บ้าน
พลับพลา
ไทย
พลับพลา
โค้งยาง
หนองยายเหล่
กอก
ประดากุด
เกาะ
ปรางค์
บุ
ปรางค์
กุดสวาย
ท่าตะเคียน
คลองยาง
คลองกลาง
โนนแดง
บุ
บุยอ
รวมทั้งสิ้น

ประชากร
ชาย
๑๒๘
๑๙๑
๑๗๗
๑๒๗
๒๔๕
๔๓๔
๑๕๖
๑๙๔
๒๖๒
๑๙๑
๑๗๕
๓๓๕
๓๔๙
๒๒๖
๒๓๗
๒๔๙
๑๐๕
๒๓๒

หญิง
๑๕๖
๒๐๐
๒๐๑
๑๖๒
๒๖๗
๔๒๒
๑๔๙
๒๔๔
๓๑๒
๒๐๒
๒๐๘
๓๖๔
๓๕๑
๒๑๒
๒๓๘
๒๗๖
๑๑๓
๒๓๒

รวม
๒๘๔
๓๙๑
๓๗๘
๒๘๙
๕๑๒
๘๕๖
๓๐๕
๔๓๘
๕๗๔
๓๙๓
๓๘๓
๖๙๙
๗๐๐
๔๓๘
๔๗๕
๕๒๕
๒๑๘
๔๖๔

๔,๐๑๓

๔,๓๐๙

๘,๓๒๒

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การ
ย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในตําบล
ที่มาข้อมูล : สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอโชคชัย ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

-๑๐ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น ๖,๔๐๖ คน
- ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา ครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๕,๕๒๑ คน คิดเป็น ๘๖.๑๘ %
๑. เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
- บัตรดี
จํานวน
๕,๒๖๔ บัตร
- บัตรเสีย
จํานวน
๒๒๒ บัตร
- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
จํานวน
๓๕ บัตร
๒. เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
- บัตรดี
จํานวน
๕,๓๘๑ บัตร
- บัตรเสีย
จํานวน
๑๐๘ บัตร
- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
จํานวน
๓๒ บัตร
ปี
๒๕๕๕

หมู่ที่
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๓
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๑๖
หมู่ที่ ๑๗
หมู่ที่ ๑๘
รวมทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
๒๓๙
๓๐๗
๓๑๒
๒๒๕
๓๙๖
๖๓๕
๒๒๒
๓๗๑
๔๓๙
๓๒๕
๓๑๙
๕๒๘
๕๓๘
๓๒๘
๓๖๓
๓๕๗
๑๘๗
๓๑๕
๖,๔๐๖

การศาสนา
ประชาชนในตําบลพลับพลา จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน ๙ แห่ง คือ
๑. สํานักสงฆ์วิเวกการาม
ตั้งอยู่ที่บ้านพลับพลา หมู่ที่ ๑
๒. วัดพลับพลา
ตั้งอยู่ที่บ้านพลับพลา หมู่ที่ ๓
๓. วัดบ้านกอก
ตั้งอยู่ที่บ้านกอก
หมู่ที่ ๖

-๑๑๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

วัดประดากุด
วัดปรางค์น้อย
วัดกุดสวาย
สํานักสงฆ์บุตาล
วัดคลองยาง
วัดคลองกลาง

ตั้งอยู่ที่บ้านประดากุด
ตั้งอยู่ที่บ้านปรางค์
ตั้งอยู่ที่บ้านกุดสวาย
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตะเคียน
ตั้งอยู่ที่บ้านคลองยาง
ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกลาง

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๗
๙
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ระบบสาธารณูปโภค
๑. การโทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณีย์ในตําบลยังไม่มี
- ตู้ไปรษณีย์ขนาดเล็ก
๒
แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
๑๐
แห่ง
- มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน
๒. การไฟฟ้า
ในตําบลพลับพลาได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอโชคชัยดังนี้
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือนที่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมายเหตุ
ทั้งหมด
มีไฟฟ้าใช้
๑
พลับพลา
๘๘ ครัวเรือน
๘๘ ครัวเรือน
๒
ไทย
๑๒๓ ครัวเรือน
๑๒๓ ครัวเรือน
๓
พลับพลา
๑๑๓ ครัวเรือน
๑๑๓ ครัวเรือน
๔
โค้งยาง
๘๕ ครัวเรือน
๘๓ ครัวเรือน ไม่มี ๒ ครัวเรือน
๕
หนองยายเหล่
๒๑๐ ครัวเรือน
๑๒๐ ครัวเรือน ไม่มี ๑ ครัวเรือน
๖
กอก
๒๓๕ ครัวเรือน
๒๓๒ ครัวเรือน ไม่มี ๓ ครัวเรือน
๗
ประดากุด
๗๑ ครัวเรือน
๗๑ ครัวเรือน
๘
เกาะ
๑๒๕ ครัวเรือน
๑๒๕ ครัวเรือน
๙
ปรางค์
๒๒๒ ครัวเรือน
๒๑๙ ครัวเรือน ไม่มี ๓ ครัวเรือน
๑๐
บุ
๑๑๗ ครัวเรือน
๑๑๗ ครัวเรือน
๑๑
ปรางค์
๑๒๗ ครัวเรือน
๑๒๗ ครัวเรือน
๑๒
กุดสวาย
๑๙๗ ครัวเรือน
๑๙๗ ครัวเรือน
๑๓
ท่าตะเคียน
๒๑๕ ครัวเรือน
๒๑๐ ครัวเรือน ไม่มี ๕ ครัวเรือน
๑๔
คลองยาง
๑๗๒ ครัวเรือน
๑๖๗ ครัวเรือน ไม่มี ๕ ครัวเรือน
๑๕
คลองกลาง
๑๕๓ ครัวเรือน
๑๕ ครัวเรือน
๑๖
โนนแดง
๑๔๕ ครัวเรือน
๑๔๒ ครัวเรือน ไม่มี ๓ ครัวเรือน
๑๗
บุ
๗๘ ครัวเรือน
๗๘ ครัวเรือน
๑๘
บุยอ
๑๔๑ ครัวเรือน
๑๔๐ ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น
๒,๖๑๗ ครัวเรือน ๒,๓๖๗ ครัวเรือน

-๑๒๓. ระบบประปา
ประชาชนในตําบลพลับพลา ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย และมีประชาชนบางหมู่บริโภคน้ําจากประปาหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อหมู่บ้าน
พลับพลา
ไทย
พลับพลา
โค้งยาง
หนองยายเหล่
กอก
ประดากุด
เกาะ
ปรางค์
บุ
ปรางค์
กุดสวาย
ท่าตะเคียน
คลองยาง
คลองกลาง
โนนแดง
บุ
บุยอ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือนที่
ทั้งหมด
มีน้ําประปาใช้
๘๘ ครัวเรือน
๘๘ ครัวเรือน
๑๒๓ ครัวเรือน
๑๒๓ ครัวเรือน
๑๑๓ ครัวเรือน
๑๑๓ ครัวเรือน
๘๕ ครัวเรือน
๘๓ ครัวเรือน
๒๑๐ ครัวเรือน
๑๒๐ ครัวเรือน
๒๓๕ ครัวเรือน
๑๗๙ ครัวเรือน
๗๑ ครัวเรือน
๗๑ ครัวเรือน
๑๒๕ ครัวเรือน
๑๒๕ ครัวเรือน
๒๒๒ ครัวเรือน
๒๑๘ ครัวเรือน
๑๑๗ ครัวเรือน
๑๑๗ ครัวเรือน
๑๒๗ ครัวเรือน
๑๒๗ ครัวเรือน
๑๙๗ ครัวเรือน
๑๙๗ ครัวเรือน
๒๑๕ ครัวเรือน
๑๓๕ ครัวเรือน
๑๗๒ ครัวเรือน
๑๕๗ ครัวเรือน
๑๕๓ ครัวเรือน
๑๒๙ ครัวเรือน
๑๔๕ ครัวเรือน
๑๐๔ ครัวเรือน
๗๘ ครัวเรือน
๗๘ ครัวเรือน
๑๔๑ ครัวเรือน
๑๒๙ ครัวเรือน
๒,๖๑๗ ครัวเรือน ๒,๒๙๓ ครัวเรือน

หมายเหตุ

ไม่มี ๒ ครัวเรือน
ไม่มี ๑ ครัวเรือน
ไม่มี ๕๖ ครัวเรือน

ไม่มี ๔ ครัวเรือน

ไม่มี ๖๒ ครัวเรือน
ไม่มี ๑๕ ครัวเรือน
ไม่มี ๒๔ ครัวเรือน
ไม่มี ๔๑ ครัวเรือน
ไม่มี ๑๒ ครัวเรือน

(๕) การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจํานวน
๘ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนชุมชนพลับพลา
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ ๑
๖
๙
๑๕
อนุบาลปีที่ ๒
๗
๖
๑๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๑๑
๒
๑๓
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๖
๑๐
๑๖
ประถมศึกษาปีที่ ๓
๗
๖
๑๓

-๑๓ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม

๖
๑๑
๙
๖๓

๔
๑๐
๕
๕๒

๑๐
๒๑
๑๔
๑๑๕

๒. โรงเรียนบ้านปรางค์
ชั้น
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม

ชาย
๕
๑
๕
๒
๑
๖
๔
๒
๒๖

หญิง
๓
๒
๑
๘
๔
๑
๕
๓
๒๗

รวม
๘
๓
๖
๑๐
๕
๗
๙
๕
๕๓

๓. โรงเรียนวัดกุดสวาย
ชั้น
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม

ชาย
๖
๑
๔
๓
๓
๒
๔
๒
๕
๒๙

หญิง
๓
๑
๑
๓
๓
๓
๑
๑๕

รวม
๙
๕
๑๔
๔
๖
๕
๔
๕
๖
๔๔

๔. โรงเรียนบ้านกอกวิทยา
ชั้น
ชาย
อนุบาลปีที่ ๑
๔
อนุบาลปีที่ ๒
๖
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๒
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
๔
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๓
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๘
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๕
รวม
๓๔

หญิง
๓
๔
๓
๓
๓
๒
๒
๒
๒๒

รวม
๗
๑๐
๕
๕
๗
๕
๑๐
๗
๕๖

-๑๔๕. โรงเรียนบ้านคลองกลาง
ชั้น
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม

ชาย
๓
๓
๕
๒
๖
๕
๔
๒
๓๐

หญิง
๓
๓
๓
๓
๕
๕
๔
๗
๓๓

รวม
๖
๖
๘
๕
๑๑
๑๐
๘
๙
๖๓

๖. โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน
ชั้น
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม

ชาย
๑
๔
๒
๓
๗
๖
๖
๔
๓๓

หญิง
๒
๕
๓
๔
๕
๖
๒
๔
๓๑

รวม
๓
๙
๕
๗
๑๒
๑๒
๘
๘
๖๔

๗. โรงเรียนสายมิตรโชคชัย ๓
ชั้น
ชาย
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปีที่ ๑/๑
๙
อนุบาลปีที่ ๑/๒
๑๒
อนุบาลปีที่ ๒/๑
๑๓
อนุบาลปีที่ ๒/๒
๑๔
อนุบาลปีที่ ๓/๑
๑๕
อนุบาลปีที่ ๓/๒
๑๕
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๑๓
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๑๗
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
๑๑
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
๑๔
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๑๐
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๒๒

หญิง
๑๑
๙
๑๒
๑๑
๙
๙
๑๓
๑๓
๘
๑๐
๑๒
๑๒

รวม
๒๐
๒๑
๒๕
๒๕
๒๔
๒๔
๒๖
๓๐
๑๙
๒๔
๒๒
๓๔

-๑๕ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม

๑๑
๑๗๖

๑๖
๑๔๕

๒๗
๓๒๑

๘. โรงเรียนบัณฑิตน้อย
ชั้น
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปีที่ ๑/๑
อนุบาลปีที่ ๑/๒
รวม

ชาย
๙
๗
๖
๒๒

หญิง
๑๕
๑๒
๑๒
๓๙

รวม
๒๔
๑๙
๑๘
๖๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โค้งยาง
ท่าตะเคียน
รวม

ชาย
๑๑
๑๕
๒๖

หญิง
๑๖
๑๕
๓๑

รวม
๒๗
๓๐
๕๗

(๖) การสาธารณสุข
ตําบลพลับพลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ๒ แห่ง ได้แก่
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล พลับพลา ตั้งอยู่ที่บ้านไทย หมู่ที่ ๒ โดยมีบุคลากรดังนี้
๑.๑ นายชูศักดิ์
ปัดฐา
ผู้อํานวยการ รพ.สต.
๑.๒ นางยุพา
ปัดฐา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๑.๓ นางจุไลรัตน์
เชาว์วันกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๑.๔ นายไพรศาล
มิ่งขวัญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑.๕ นางสุกัญญา
ผิวมา
พนักงานธุรการ
๑.๖ นางสาวเกล็ดนที แผ่นกระโทก พนักงานธุรการ
๑.๗ นางบรรจง
แผลกระโทก พนักงานทั่วไป
๑.๘ นายสุทธิศักดิ์
เผื่อนกระโทก คนงาน
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล คลองกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕ โดยมี
บุคลากรดังนี้
๒.๑ นายมาตุภูมิ
พอกระโทก
ผู้อํานวยการรพ.สต.
๒.๒ นางวรรณวนัช
พอกระโทก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๒.๓ นางสาวกัญญาณี จิตติมณี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๒.๔ นางอํานวย
อินอ่อน
พนักงานธุรการ
๒.๕ นางสาวมัญชุสา ศิริรักษ์
พนักงานช่วยการพยาบาล
๒.๖ นางสาวสายรุ้ง
พลอยกระโทก พนักงานบริการ
๒.๗ นายพงษ์พันธ์
แผลกระโทก พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-๑๖ผู้ติดยาเสพติด
ผู้ติดยาเสพติดในเขตตําบลพลับพลา จํานวน ๓ คน แยกเป็น
- ผู้ได้รับการบําบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนพลับพลา)
จํานวน ๑ คน
- ผู้ได้รับการบําบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองกลาง)
จํานวน ๒ คน
ผู้สูงอายุ ในเขตตําบลพลับพลา จํานวน ๑,๕๔๓ คน
- ได้รับเบี้ยยังชีพจากการดําเนินการเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ๑,๔๖๔ คน
- ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จํานวน ๗๙ คน (ลงทะเบียนใหม่ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐)
ผู้พิการ ในตําบลพลับพลา จํานวน ๒๙๘ คน
- ได้รับเบี้ยยังชีพจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ๒๖๘ คน
- ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ๓๐ คน (ลงทะเบียนใหม่ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐)
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ๕ คน แยกเป็น ชาย ๒ คน หญิง ๓ คน
(๗) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่พักสายตรวจ
๒
แห่ง
- สายตรวจบ้านไทย หมู่ที่ ๒
- สายตรวจบ้านคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน ๑๐๙ คน
การคมนาคม
การคมนาคมระหว่างตําบล
1. ถนนลาดยาง ซึ่งเชื่อมการคมนาคมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
224 ผ่านอําเภอโชคชัย ผ่านตําบลโชคชัย ตําบลพลับพลา
2. ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับตําบลท่าลาดขาว อําเภอโชคชัย
3. ถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตําบลโคกไทย อําเภอปักธงชัย
4. ถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย
การคมนาคมภายในตําบล
ถนนลาดยาง เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านปรางค์ บ้านพลับพลา
บ้านหนองยายเหล่ บ้านไทย บ้านโค้งยาง บ้านเกาะ บ้านบุ
บ้านกุดสวาย และบ้านกอก ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง เชื่อมการคมนาคมระหว่าง บ้านประดากุด บ้านกอก
บ้านหนองยายเหล่ บ้านโนนแดง บ้านท่าตะเคียน บ้านคลองกลาง และ
บ้านคลองยาง
ถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเป็นถนนดินและถนนดินลูกรัง
(๘) ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ําธรรมชาติ
๑. ลําน้ํา, ลําห้วย ๖ สาย ได้แก่

-๑๗๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

ลําสําลาย
ลําคลองเหมือง
ลําคลองยาง
ลําคลองกลาง
ลําเหมืองนาย
ลําคลองตานาย

๒. บึง, หนองและอื่นๆ ๑๑ แห่ง
๒.๑ บึงทุ่งตาทอง
๒.๒ บึงทุ่งน้อย
๒.๓ บึงทมก
๒.๔ บึงกุดสวาย
๒.๕ หนองปือ
๒.๖ หนองกระทุ่ม
๒.๗ หนองหญ้าขาว
๒.๘ หนองโพธิ์
๒.๙ หนองโทน
๒.๑๐ หนองงูเหลือม
๒.๑๑ หนองหิน
แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
- ฝาย
- บ่อน้ําบาดาล
- บ่อน้ําตืน้

๑๓
๕๖
๒๙

แห่ง
แห่ง
แห่ง

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๖, ๗, ๘, ๑๐
๔, ๑๐, ๑๑, ๑๗
๑๔
๑๕, ๑๘
๑๐, ๑๒
๑๒

ได้แก่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๑, ๘, ๑๗
๒, ๙
๒, ๙
๑๒
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
- ประปาหมู่บ้าน
๕
- บ่อน้ําบาดาลสาธารณะ ๗
- ทํานบ
๕

แห่ง
แห่ง
แห่ง

(๙) ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรในตําบลพลับพลาร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม ได้แก่ ทําไร่
ทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มจึงมีการทํานาเป็นอาชีพหลักปีละ ๑-๒ ครั้ง โดยอาศัยน้ําจากธรรมชาติ
ได้แ ก่ น้ํา ฝนและลําน้ํ าที่ไ หล่ ผ่าน ในพื้ นที่ด อนนั้นจะทํ าไร่ มันสํ าปะหลั ง ไร่ อ้อย และยัง มีการประกอบอาชี พ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ กลุ่มทําปูนแดง กลุ่มจักสาน เป็นต้น ส่วนประชากรร้อยละ ๑๕ ประกอบ
อาชีพ ค้าขาย รับราชการ และเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
- ปั๊มก๊าซ LPG
๑
แห่ง - อู่ซ่อมรถยนต์
๒
แห่ง
- โรงแรม บ้านเช่า
๖
แห่ง - ร้านค้า
๘๐
แห่ง
- โรงสีข้าว
๕
แห่ง - กิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของ
๕
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
๒
แห่ง
ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
๒
แห่ง

-๑๘๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
กระบวนการบริหารงานบุคคล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๑) สมาชิกสภา อบต.
๑. นายสมบูรณ์
แขดอน
๒. นายวงษ์เทวิน
ทิพย์พันดุง
๓. นางสุนทร
กกกระโทก
๔. นางศิรินุช
กอกกระโทก
๕. นายสนอง
แคร่กระโทก
๖. นายสํารวย
วัชรคําประเสริฐ
๗. นายสมมิตร
ขันธการุญวงศ์
๘. นายสมคิด
เขลิ๊กกระโทก
๙. นายสวัสดิ์
ขุมกระโทก
๑๐. นายนวล
ครึบกระโทก
๑๑. นายลัด
แกะกระโทก
๑๒. นางส่วน
จงประเสริฐยิ่ง
๑๓. นายชูชีพ
วัฒนชัยไผ่สวัสดิ์
๑๔. นางจุฑามนี
มณีวัฒนพงษ์สุข
๑๕. นายเวช
ใคร่กระโทก
๑๖. นายไพฑูรย์
เดชพร
๑๗. นายม้วน
กริดกระโทก
๑๘. นายอาคม
แผละกระโทก
๑๙. นายมานะ
โครงกระโทก
๒๐. นายแม้น
แผลกระโทก
๒๑. นายเพิ่ม
กร่อยกระโทก
๒๒. นายสมควร
คุ้มกระโทก
๒๓. นายศิริ
แทนผักแว่น
๒๔. นางสาวสําอางค์ ขอนกระโทก
๒๕. นายนิติวัฒน์
แผลกระโทก
๒๖. นายปราศรัย
ดํารงธรรม
๒๗. นายสุบิน
กกกระโทก
๒๘. นายสําราญ
แอบผักแว่น
๒๙. นางนารี
หงุ่ยกระโทก
๓๐. นายวินัย
พิชยรัตนชัย
๓๑. นายวรวัช
จิตจักร์
๓๒. นางสร้อย
ชาญสูงเนิน
๓๓. นางเจนจิรา
ผันกระโทก
๓๔. นายสนับ
กํากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกอบต.
ประธานสภา
รองประธานสภา
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕

-๑๙๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

นายสุพิชัย
นายธีระพล
นายชิน
นางสายพิน
นางยุพเยาว์
นางมัลลิกา
นางวิไล

มวยกระโทก
ขวัญมล
แจนดอน
กกกระโทก
อธิพรหม
กลางกระโทก
ทบวงค์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘

(๒) จํานวนบุคลากร พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างปัจจุบัน มีจํานวน ๓๖ คน จํานวน ๕
กอง ดังนี้
๑. นายสมมิตร
๒. นางภณิดา

ขันธการุญวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
บุดดาวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน ๑๒ คน
พนักงานส่วนตําบล
๑. นางวรรณี
กิติพงษ์
หัวหน้าสํานักปลัด
๒. นางสาวธัญมน
ไคลกระโทก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๓. นางสุนันท์
สิทธิสุธี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๔. นางสาวผกามาศ แคร่กระโทก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๕. นายเกียรติกําธร
สิทธิสุธี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๖. นางสาวบรรจง
กลักกระโทก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สนง.ปลัด)
๗. นายธรรมนูญ
กกกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและฯปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจํา
๘.. นายสุทิน
กกกระโทก
นักการ
พนักงานจ้าง
๙. นางสาวเบญจวรรณ พลศิลปกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๐. นายศราวุธ
ไขกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
๑๑. นายจรัญ
กกกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
๑๒. นายสุนทร
พลอยกระโทก พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ตําแหน่งในกองคลัง
จํานวน ๗ คน
พนักงานส่วนตําบล
๑. นางเสาวลักษณ์
เปรี้ยวกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง
๒. นางสายใจ
บุญประสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
๓. นางสาวกัญญารัตน์ ชํานาญศิลป์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๔. นางสาทิณีย์
สิงหวรวงศ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๕. นางสาววิภาภรณ์ หงอนกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจํา
๖. นางวิภาดา
ขจรชัยกานต์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้าง
๗. นางสาวจุรีรัตน์
ขุมกรโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

-๒๐ตําแหน่งในกองช่าง
จํานวน ๖ คน
พนักงานส่วนตําบล
๑. นายนัฐวุฒิ
อุดรรัตน์
๒. นายณฐพงศ์
บุญเหมือนเงิน
๓. นางสุนิสา
คร่อมกระโทก
พนักงานจ้าง
๔. นายบุญส่ง
เปรี้ยวกระโทก
๕. นายสายชล
ขอนกระโทก
๖. นายสุรชัย
ดําริการวิศาล
ตําแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตําบล
๑. นายสุริวงค์
ชัยนฤเวทย์
พนักงานจ้าง
๒. นางธณัศมณห์
โอนโคกกรวด
๓. นางหทัยรัตน์
ทิพย์พันดุง
๔. นางศิริพร
วีระศร
๕. นางสาวอนุสรา
ธรรมรัตน์ชัย
๖. นางอภัสนันท์
พระพายครบุรี

ผู้อํานวยการกองช่าง
นายช่ายโยธาชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
จํานวน ๖ คน
ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ท่าตะเคียน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์โค้งยาง)
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

ตําแหน่งในกองสวัสดิการสังคม จํานวน ๒ คน
พนักงานส่วนตําบล
๑. นายสุทธิพงษ์
ศรีวิพัฒน์
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๒. นางฐิติรัตน์
เกื่องกระโทก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
พนักงานส่วนตําบล
๑. นางญาดา

จํานวน ๑ คน
สวนะปรีดี

นักตรวจสอบภายในชํานาญการ

(๓) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
จํานวน ๓
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จํานวน ๓
ปริญญาตรี
จํานวน ๒๒
สูงกว่าปริญญาตรี
จํานวน ๗
(๔) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
- ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นจํานวน
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
- เงินอุดหนุนรัฐบาล

คน
คน
คน
คน
๒๙,๕๗๓,๑๖๙.๒๒
๑,๑๔๖,๗๒๐.๐๓
๑๙,๑๒๘,๙๖๗.๑๙
๙,๒๙๗,๔๘๒.๐๐

บาท แยกเป็น
บาท
บาท
บาท

-๒๑แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (โครงสร้างใหม่ระบบแท่ง Board band)
ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สํานักงานปลัด อบต.

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานเทศกิจ
๕. งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
๖. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๗. งานสางเสริมการเกษตรและ
ปศุสัตว์

๑.
๒.
๓.
๔.

๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
๓. งานประสาน
สาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๓. งานกิจการโรงเรียน

งานการเงิน
งานบัญชี
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการการสังคม ระดับต้น

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๒. งานสังคมสงเคราห์
๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

-๒๒โครงสร้างของสํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัดอบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานเทศกิจ

.........................(๖)

.........................(๑)

...........................(๑)

.........................( )

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ปก./ชก.
(๑)

- พนง.ตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (๑)

.........................( )

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.(๑)
- นักจัดการงานทัว่ ไปปก./ชก.(๑)
- จพง.ธุรการ ปง./ชง (๑)
- ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักการ
(๑)
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๑)

ระดับ
จํานวน

ผู้อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง สูง
๑
-

ปฏิบัติการ
๓

วิชาการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
๑
-

เชี่ยวชาญ
-

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
.........................(๒)
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง/
ชง (๑)
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (๑)

ปฏิบัติงาน
๒

ชํานาญงาน
-

อาวุโส
-

งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
.........................(๑)
- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง
พนักงานขับรถ
(รถบรรทุกขยะ) (๑)

ลูกจ้างประจํา
๑

งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว์
.........................(๑)
- นักวิชาการเกษตร
ปก./ชก. (๑)

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
๔
-

รวม
๑๒

-๒๓โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)

งานการเงิน
.........................(๑)

- นักวิชาการคลัง ปก./ชก. (๑)

ระดับ
จํานวน

ผู้อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง สูง
๑
-

งานบัญชี
.........................(๑)

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (๑)

ปฏิบัติการ
๓

วิชาการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
๑
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
.........................(๒)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
.........................(๒)

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (๑)
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ (๑)

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ชํานาญงาน
-

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. (๑)
- ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ (๑)

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจํา
๑

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
๑
-

รวม
๗

-๒๔โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานก่อสร้าง
.........................(๓)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
.........................( )

- นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑)
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงาน
ทั่วไป (๒)

ระดับ
จํานวน

ผู้อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง สูง
๑
-

.........................( )

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
-

งานผังเมือง
.........................(๒)

งานประสานสาธารณูปโภค
.........................( )

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑)
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (๑)

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
๑

ชํานาญงาน
๑

.........................( )

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจํา
-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
๑
๒

รวม
๖

-๒๕โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)

ระดับ
จํานวน

งานบริหารการศึกษา
.........................( )

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
.........................( )

.........................( )

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (๑)

ผู้อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง สูง
๑
-

ปฏิบัติการ
๑

วิชาการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

งานกิจการโรงเรียน
.........................(๔)
- ครูผู้ดูแลเด็ก (๑)

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (๒)
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (๒)

ชํานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจํา
-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
๒
๒

รวม
๕

-๒๖โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (๑)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
......................................(๑)

- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (๑)

ระดับ
จํานวน

ผู้อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง สูง
๑
-

ปฏิบัติการ
๑

งานสังคมสงเคราะห์
...................................( )

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
.......................................( )

...................................( )

.......................................( )

วิชาการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ชํานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจํา
-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
-

รวม
๒

-๒๗โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(.......................................) ( )

งานตรวจสอบภายใน
...................................(๑)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (๑)

ระดับ
จํานวน

ผู้อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง สูง
-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
๑
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ชํานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจํา
-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
-

รวม
๑

-๒๘ตารางรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
รายการ
1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง
1.1 รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดหาเอง
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
1.1.2 ภาษีบํารุงท้องที่
1.1.3 ภาษีป้าย
1.1.4 อากรฆ่าสัตว์
1.1.5 อากรรังนกอีแอ่น
1.1.6 ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากยาสูบ
1.1.7 ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากน้ํามัน
1.1.8 ภาษีบํารุงท้องถิ่นจากโรงแรม
1.2 รายได้ที่ไม่ใช้ภาษีอากร
1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1.2.2 รายได้จากทรัพย์สิน
1.2.3 รายได้จากสาธารณูปโภค
1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด
2. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลให้หรือแบ่งให้
ท้องถิ่น
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)
2.2 ภาษีมลู ค่าเพิ่มตาม พรบ.
พรบ.อบจ.
พรบ.กําหนดแผน
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.4 ภาษีสุราและเบียร์
2.5 ภาษีสรรพสามิต
2.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์
2.8 ภาษีการพนัน
2.9 ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมป่าไม้
2.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
2.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรที่ดิน
2.12 ค่าภาษีทรัพยากรน้ําบาดาล
อื่น ๆ
3. รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินอุดหนุน (1 + 2)
4. รายได้ที่รัฐจัดสรรเพื่อให้ (เงินอุดหนุน)
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4.3 เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด
5. รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินสะสมและเงินกู้
(3+4)

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑,๑๐๒,๓๙๐.๗๑
๔๕๓,๓๓๔.๐๙
๓๑๕,๗๘๖.๐๐
๑๐๙,๗๒๐.๐๙
๒๗,๘๒๘.๐๐
๖๔๙,๐๕๖.๖๒
๓๓๔,๑๓๖.๘๔
๒๐๖,๘๑๙.๗๘
๑๐๘,๑๐๐.๐๐

๑,๐๔๓,๒๖๗.๒๖
๔๕๙,๒๓๕.๘๒
๓๑๗,๑๒๖
๑๑๗,๓๓๓.๘๒
๒๔,๗๗๖
๕๘๔,๐๓๑.๔๔
๒๙๘,๐๑๑
๒๒๒,๒๐๒.๔๔
๖๓,๘๑๘

๑,๑๘๖,๘๙๒.๔๒
๕๙๕,๔๖๒.๑๖
๔๐๖,๖๔๔.๓๔
๑๒๔,๑๔๗.๘๒
๖๔,๖๗๐
๕๙๑,๔๓๐.๒๖
๒๗๔,๕๗๐
๒๓๘,๐๑๐.๒๖
๗๘,๘๕๐

๑,๑๔๖,๗๒๐.๐๓
๖๑๑,๔๕๑.๐๖
๔๐๙,๓๒๖.๒๓
๑๒๘,๖๗๑.๘๓
๗๓,๔๕๓
๕๓๕,๒๖๘.๙๗
๒๒๘,๕๒๒
๑๙๐.๔๙๖.๙๗
๑๑๖,๒๕๐.๐๐

๑๕,๓๒๑,๓๒๐.๒๒

๑๘,๕๒๙,๗๓๒.๔๔

๑๖,๗๐๘,๙๔๘.๑๔

๑๙,๑๒๘,๙๖๗.๑๙

๓,๑๑๘,๖๔๕.๒๓ ๓,๒๐๑,๑๒๘.๓๓ ๓,๗๐๐,๒๑๘.๓๗
๕,๙๐๗,๓๘๘.๖๕ ๘,๘๕๕,๕๑๕.๒๔ ๗,๖๕๐,๐๐๑.๘๖
๑๔๙,๘๙๗.๐๖
๑๗๓,๙๗๑.๕๕
๒๒๐,๑๖๓.๑๙
๑,๓๘๓,๖๐๗.๖๗
๑,๔๑๗๖๕๗.๒๑
๑,๕๕๑,๗๐๘.๗๐
๒,๔๘๖,๕๕๙.๔๘ ๓,๑๐๑,๒๐๗.๗๐ ๒,๑๑๒,๔๓๕.๕๙
๑๕๙,๒๓๑.๗๔
๑,๑๐๘,๘๗๖
๓,๖๐๐.๐๐
๒,๗๐๐
๑,๔๒๐
๕๙,๖๒๕.๑๕
๘๘,๑๗๙.๑๐
๘๒,๘๘๐.๑๐
๑๐๑,๑๒๘.๙๘
๑๒๗,๔๓๗.๕๙
๑๒๒,๐๑๒.๕๙
๒,๑๐๖,๗๘๘.๐๐ ๑,๕๖๑,๙๓๕.๗๒
๔,๐๘๐.๐๐
๑๖,๔๒๓,๗๑๐.๙๓ ๑๙,๕๗๒,๙๙๙.๗๐ ๑๗,๘๙๕,๘๔๐.๕๕
๒๑,๔๓๕,๖๗๗.๐๐ ๒๑,๓๓๐,๖๔๐
๓๗,๔๓๗,๑๗๑
๙,๑๙๕,๐๐๙.๐๐
๘,๕๔๘,๖๓๓
๙,๖๕๐,๓๑๑
๑๒,๒๔๐,๖๖๘.๐๐
๑๒,๗๘๒,๐๐๗
๒๗,๗๘๖,๘๖๐
๓๗,๘๕๙,๓๘๗.๙๓ ๔๐,๙๐๓,๖๓๙.๗๐ ๕๕,๓๓๓,๐๑๑.๕๖

๓,๖๖๑,๙๙๔.๒๖
๗,๘๕๒,๘๙๔.๖๔
๒๐๙,๐๘๕.๙๙
๑,๗๔๕,๖๖๒.๒๘
๓,๐๐๙,๑๑๑.๘๐
๕๘๘,๓๒๒.๑๑
๑.๔๐๐
๖๙,๙๒๗.๔๒
๘๖,๕๘๐.๖๙
๑,๙๐๓,๙๘๘.๐๐
๒๐,๒๗๕,๖๘๗.๒๒
๒๖,๕๑๓,๑๓๒
๙,๒๙๗,๔๘๒
๑๖,๑๔๖,๑๕๐
๑,๐๖๙,๕๐๐
๔๖,๗๘๘,๘๑๙.๒๒

-๒๙รายการ
6. รายได้จากเงินสะสมและเงินกู้
6.1 เงินสะสม
6.2 เงินกู้
6.3 อื่น ๆ

๒๕๕๕
-

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

-

-

-

จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จากการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ในแต่ละปีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ และจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี ๒๕๕๗ และ
๒๕๕๘ มีรายได้ลดลง
รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
1.

2.

3.
4.

5.

รายการ
รายจ่ายงบกลาง
1.1 ชําระหนี้เงินกู้
1.2 จ่ายตามข้อผูกพัน
1.3 เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ
1.4 เงินสํารองจ่าย
1.5 อื่น ๆ
รายจ่ายประจํา
2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
2.2 ค่าจ้างชั่วคราว
2.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.5 เงินอุดหนุน
2.6 รายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายพิเศษ
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4.2 เงินสะสม
4.3 เงินกู้
รายจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมปี
5.1 รายจ่ายงบกลาง
5.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5.3 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.4 รายจ่ายอื่น ๆ

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๘๑๔,๔๑๒.๔๐
๖๓๑,๘๓๐
๘๔๐,๙๔๕
๓๙๖,๗๓๙.๔๐
๓๔๓,๖๗๗
๓๗๗,๙๗๗
๔๑๗,,๖๗๓.๐๐
๒๘๘,๑๕๓
๔๖๒,๙๖๘
๑๕,๙๔๙,๕๙๘.๖๙ ๑๗,๓๕๙,๘๒๗.๒๒ ๒๐,๖๒๖,๑๑๗.๗๗
๓,๗๕๕,๐๕๑.๐๐
๘,๐๗๒,๙๕๓
๙,๐๗๕,๕๒๕
๔๗๘,๕๔๗.๐๐
๗๗๗,๓๕๖
๑,๐๔๒,๖๙๐
๙,๔๒๙,๑๐๖.๔๙ ๖,๒๑๙,๗๑๘.๕๘ ๗,๐๖๙,๘๔๗.๑๕
๑๖๒,๔๒๐.๑๒
๒๖๓,๗๐๓.๒๕
๓๐๒,๓๗๙.๖๒
๒,๑๐๔,๔๗๔.๐๘ ๒,๐๑๑,๐๙๖.๓๙
๑,๙๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๒๑๐,๖๗๖
๓,๖๖๘,๔๑๘.๐๐
๓,๘๖๘,๘๒๐
๓,๔๘๔,๙๙๐
๓,๖๖๘,๔๑๘.๐๐
๓,๘๖๘,๘๒๐
๓,๔๘๔,๙๙๐
๑๕,๑๘๐,๖๘๐.๔๗ ๑๒,๕๐๓,๕๒๕
๒๗,๗๘๖,๘๖๐
๑๑,๙๕๘,๖๑๙.๐๐
๑๒,๕๐๓,๕๒๕
๒๗,๗๘๖,๘๖๐
๓,๒๒๒,๐๖๑.๔๗
-

๖๔๕,๖๖๕.๖๒
๔๕๓,๔๕๓.๖๒
๑๙๒,๒๑๒
๑๙,๕๗๑,๙๓๕.๙๗
๙,๔๘๓,๑๔๒
๑,๔๗๐,๔๘๗
๕,๖๐๕,๐๖๒.๕๕
๓๑๕,๕๘๗.๗๙
๒,๖๗๙,๖๕๖.๖๓
๑๘,๐๐๐
๖,๕๐๑,๙๗๓.๓๕
๖,๕๐๑,๙๗๓.๓๕
๑๗,๒๑๕,๖๕๐
๑๗,๒๑๕,๕๖๐
-

๓๕,๖๑๓,๑๐๙.๕๖ ๓๔,๓๖๔,๐๐๒.๒๒ ๕๒,๗๓๘,๙๑๒.๗๗

๔๓,๙๓๕,๒๒๔.๙๔

จะเห็ น ได้ ว่ า รายจ่ า ยขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพลั บ พลา จากการเปรี ย บเที ย บตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มีอัตราการเพิ่มขึ้นบ้างและลดลงบ้างตามการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านบุคลากร เป็นต้น

-๓๐ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถทํางานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ครุภัณฑ์ประเภทของใช้สํานักงาน
๑. โต๊ะทํางาน
จํานวน ๒๔ ตัว
๒. โต๊ะพับ
จํานวน ๓๕ ตัว
๓. โต๊ะคอมพิวเตอร์
จํานวน ๗ ตัว
๔. เก้าอี้ทํางานและผู้มาติดต่อ
จํานวน ๒๑๖ ตัว
๕. เก้าอี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๔๘ ตัว
๖. เครื่องพิมพ์ดีด
จํานวน ๒ เครื่อง
๗. ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ
จํานวน ๖๗ หลัง
๘. กล้องดิจิตอล
จํานวน ๓ เครื่อง
๙. เครื่องอัดสําเนา
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๐. เครื่องโทรสาร
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน ๑๑ เครื่อง
๑๓. เครื่องปรับอากาศ
จํานวน ๑๕ เครื่อง
ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว
๑. ตู้เย็น
จํานวน ๑ หลัง
๒. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
จํานวน ๒ เครื่อง
๓. เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น
จํานวน ๑ เครื่อง
ครุภัณฑ์ประเภททางการเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน
จํานวน ๓ เครื่อง
ครุภัณฑ์ประเภทโยธา
๑. กล้องระดับอัตโนมัติ
จํานวน ๑ ตัว
๒. ไม้สต๊าป
จํานวน ๑ ชุด
๓. กล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ
จํานวน ๕ ตัว
๔. รอก
จํานวน ๓ ตัว
๕. เครื่องเลื่อยยนต์
จํานวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องตบดิน
จํานวน ๑ เครื่อง
๗. ล้อวัดระยะ
จํานวน ๑ ตัว
ครุภัณฑ์ประเภทคมนาคม
๑. แผงกั้นจราจร
จํานวน ๖ แผง
๒. ไฟกระพริบโซล่าเซล
จํานวน ๒ ดวง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย
จํานวน ๒ ชุด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑. รถกระบะบรรทุก ขนาด ๔ ล้อ
จํานวน ๒ คัน
๒. รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ
จํานวน ๑ คัน
๓. รถบรรทุกขยะ ๔ ล้อ
จํานวน ๑ คัน

-๓๑๔. รถจักรยานยนต์
จํานวน ๒ คัน
๕. รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า จํานวน ๑ คัน
๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Posiioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา คือ “เป็นตําบลเข้มแข็งโดดเด่นการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
(๑) การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คสช. ยึดเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ด้าน ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพแลยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗) ยุทธศาสตร์การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
๘) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
๙) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ
ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั ก ดํ า รงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มี ความเข้ มแข็ งทั้ งร่ า งกายและจิ ตใจ ไม่ ยอมแพ้ ต่ ออํ า นาจฝ่า ยต่ํ า หรื อกิ เ ลส มี ความ
ละอาย เกรงกลังต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์หลัก การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดประเด็นที่สําคัญที่เห็นควนดําเนินการ จํานวน ๑๗ เรื่อง ประกอบด้วย
๑) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๔) การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

-๓๓๕) การจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
๖) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
๘) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๙) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงภัย
๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๑๕) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
๑๗) การป้องกัน การปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทย โดยไม่แยกฝักแยกฝ่าย
และไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสํานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการ
ปกป้ อ งแผ่ น ดิ น แม่ จ ากภั ย ตรายทั้ ง ปวงและร่ ว มกั น พั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และประเทศชาติ ใ ห้
เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติมโตแบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้
เกิดความยั่งยีน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐ
และประชาสัมคมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะว่า
ประชารัฐ เปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ว นในการพัฒ นาประเทศที่ มีรูป แบบเครื อข่ า ย โยงใย
สัมพั น ธ์ กัน เสริ มสร้ า งการมี ส่ ว นร่ว มของทุ กภาคส่ว นเป็ นแนวทางการบริห าร ราชการแผ่ น ดิ น ยุ ค
ปัจจุบันที่เกิดความหล่อหลอม รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่งมี
ความหมายว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเป็นเชื้อชาติไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วนอยู่
ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลไทยล้วนหมายรักสามัคคี
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
๑) แนวคิดหลัก
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ ต่อทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคตจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมขณะที่การทบทวนผลการ
พัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําให้ปัญหา
ต่างๆรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้
เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้อย่างมั่นคง

-๓๔กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์
รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติขณะเดียวกัน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
๒) ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน
และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ
ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
เพื่ อสร้ า งความเข้มแข็งและรั กษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ โดยให้ ความสํ า คัญ กั บการพั ฒ นา
เศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะเดียวกัน จําเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆเพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯฉบั บ ที่ ๑๑ จึ ง เป็ น การสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่
สําคัญได้แก่การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัวและชุมชน สามารถจัดการความ
เสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรมสําหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ให้ความสําคัญ
กั บ การปรั บโครงสร้ า งการค้ า และการลงทุ น ให้ ส อดคล้ องกั บ ความต้ องการของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมุ่งสู่
การเป็ น เศรษฐกิ จ และสั ง คมคาร์ บ อนต่ํ า และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มการเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงภู มิอากาศและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ร วมทั้ งการสร้ า งภู มิคุ้ม กั น ด้ า นการค้ า จากเงื่ อนไขด้ า น
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพการกระจาย

-๓๕อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูกจิตสํานึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส
เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปั ญ ญาสร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาหารและพลั ง งาน ปรั บโครงสร้ า งการผลิ ต และการบริ โ ภคให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์คุณธรรมจริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผู้
อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจ เติบโตในอั ต ราที่ เหมาะสมตามศั กยภาพของประเทศให้ ความสํา คัญ กั บการเพิ่ มผลิ ต
ภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐.๐

-๓๖๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย
ละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
๒) จํ า นวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของคนไทย ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี คุณ ธรรมจริ ย ธรรมสั ด ส่ ว น
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตรา
การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
๔) คุ ณภาพน้ํ า และอากาศร้อยละของพื้น ที่ป่ าไม้ ต่อพื้ นที่ ป ระเทศและสั ด ส่ว นการปล่ อยก๊า ซเรื อน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยาก
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่เหมาะสมโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมอย่ า งเป็ น ธรรมรวมทั้ งสร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยฐานความรู้ และความคิ ด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขี ดความสามารถในการจัด การความเสี่ ยงและสร้างโอกาสในชีวิ ตให้แก่ ตนเองมุ่งปรั บโครงสร้า ง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในกาเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทยรวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการ
คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยการเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐาน
รากและระบบการออมที่หลากหลายเสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายและพัฒนา

-๓๗ระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิและสามารถเข้าถึงบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจสังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่ า งสร้ า งสรรค์ เ พิ่ มศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของชุ มชนในการจั ด การปั ญ หาของชุ มชนด้ ว ยตนเอง
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและ
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้า งการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมเสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูงมีคุณธรรมจริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการ
รับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริม
การพัฒนา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มี
ความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ํากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตั ว และส่ ง เสริ ม การตั้ ง ถิ่ น ฐานของประชากรให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ โอกาสและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝัง
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพกฎหมาย
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สร้ า งค่ า นิ ย มการผลิ ต และบริ โ ภคที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเรี ย นรู้ ก ารรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ เหมาะสมทั้ งการผลิตและการกระจายบุคลากร
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคน

-๓๘ไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริม
ให้องค์กร กลุ่มบุคคลชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยภาษาที่
เข้าใจง่ายรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซี ย นให้ เ กิ ด การไหลเวี ย นทางวั ฒ นธรรมในรู ป แบบการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส่ งเสริ มความเข้ าใจระหว่ า ง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่ง
รักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทําประโยชน์ใน
พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีและวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึงส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมทางการเกษตรรวมทั้ งสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอาหารและพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้
ร่ว มทํ า การศึ กษาวิ จั ยกั บ ภาคเอกชน สนั บสนุ น เกษตรกรและผู้ป ระกอบการนํ า องค์ความรู้ น วัต กรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานระบบการผลิตสินค้า
เกษตรให้เทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ส่งเสริ มภาคเอกชนและองค์ กรชุ มชนเข้า มามีส่ว นร่ วมในการบริ หารจั ดการระบบสิ นค้ าเกษตรและอาหาร
ร่วมกับสถาบันเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรมุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตรส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็น อยู่ของเกษตรกรสร้ างแรงจู งใจให้ เยาวชน เกษตรกรรุ่น ใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้า สู่ อาชี พ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร

-๓๙เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่ําที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
โดยส่ ง เสริ มให้ เ กษตรกรปลู กต้ น ไม้ และปลู กป่ าโดยชุ มชนและเพื่ อ ชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง เสริ มให้ เ กษตรกรทํ า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตรด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการจัดให้มีกลไกกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิตการตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสําคัญ
กับ
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียแอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่า เพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
และยกระดั บ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และความคิ ด สร้ า งสรรค์ สู่ อุตสาหกรรมฐานความรู้ เ ชิ งสร้ า งสรรค์ และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ให้ เ ติ บโตอย่ างมี คุณภาพและยั่ งยื น เน้ น การนํ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
ทรัพย์สินทางปัญญาวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์สังคมและชุมชน
โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมที่

-๔๐ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมมุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์
เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง โครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองค์รวมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศและการบริหารจัดการด้านการคลัง
ที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ
ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสําคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภู มิภ าคต่า งๆ มุ่ งพั ฒนาบริการขนส่ งและโลจิส ติกส์ที่มีป ระสิทธิภาพและได้ มาตรฐานสากลปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอน
ในของประเทศ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนา
พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคง
และเสถียรภาพของพื้นที่
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการนําเข้าที่
ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่

-๔๑สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลกมุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วน
ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดําเนินการด้านความร่วมมือในการ
กํา หนดมาตรฐานฝี มือระหว่า งประเทศเพื่ออํา นวยความสะดวกการเคลื่อนย้ า ยแรงงานในภูมิภาคส่งเสริ ม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัยมุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้ายยาเสพติดและการหลบหนีเข้าเมืองทั้ง
ระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่ว มมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรีย มพร้อมรับภั ยพิบัติ ทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดช้า
๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากําไร เป็นการดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค
เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมและอํานวย
ความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดําเนิน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
เพื่อให้มีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคและสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกําไร
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศสนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้า นวิ ช าการและเครื อข่ า ยของสถาบั นการศึ กษาของไทยที่ ส ร้ า งความใกล้ ชิด และปฏิสั มพั น ธ์ กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่ง
รักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนส่งเสริม
ให้เกิดการใช้น้ํ าอย่างมีประสิ ทธิภาพ จัดทําแผนแม่บ ทโครงสร้างพื้ นฐานด้า นทรัพยากรน้ํา เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

-๔๒๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิ จและสังคมคาร์ บอนต่ํ าและเป็ นมิ ต รกั บสิ่ งแวดล้อม โดยปรั บโครงสร้า งการผลิต ของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่งเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสังคมระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดทําแผนที่และจัดลําดับ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัดยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคมส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจังและให้มีมาตรฐานตามหลักสากลสนับสนุนภาคเอกชน
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมและจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรี ยมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา
ความร่ว มมือในกลุ่มอาเซีย นและประเทศคู่ค้าสํ า คัญ สนั บสนุน การดํา เนิ น งานตามพั นธกรณี และข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยง
อันตรายการรั่วไหลการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการ
เมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการมุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ป รั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ แก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
(๓) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้แถลง

-๔๓ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนโยบายด้านการศึกษาได้กําหนด ไว้
ใน ข้อที่ ๔. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ ๘
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
คําแถลงนโยบายดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การเข้าบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้แม้จะ
เป็นการใช้อํานาจ และทําหน้าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบาง
ประการ อันทําให้ รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอื่นๆ อยู่บ้าง ในด้านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและ
สานต่อภารกิจจากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เคยกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาของ
ประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น ๓ ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กําลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง
แก้ไขผลกระทบ จากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า
๖ เดือน ตลอดจนได้ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งนําความสงบสุข ความ
สงบ กลับคืนสู่ประเทศ จากนั้นเพียง ๒ เดือน ก็เข้าสู่ ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
การจัดตั้งสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ และการจัดตั้ง คณะรัฐมนตรีชุดนี้หลังจากนั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทํางาน
ร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการ พิจาณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติส่วนที่
จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้ง สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบ
วางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่ ระยะที่สาม คือ การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการ จัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะ
ยังคงยึดมั่นและดําเนินการต่อไป โดยที่มาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กําหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้
๓ ประการเป็นครั้งแรก คือ
๑) การบริหารราชการแผ่นดิน
๒) การดําเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ
๓) การส่งเสริมความสามัคคีและความ สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
รัฐบาลจึงขอกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง ๓ ประการดังกล่าวด้วย ในด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย ๑๑ ด้าน โดยได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการ เข้าใจ เข้าถึง
และพั ฒ นา ตามแนวพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มาเป็ น หลั ก สํ า คั ญ ใช้ ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงซึ่งทรงเน้ นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐ านะ ความมี เหตุผ ล และการมี ภู มิคุ้มกั นมาเป็ น
แนวคิด ใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แนวทางของ คสช. และความต้องการของ
ประชาชน เป็นแนวทาง ในการกําหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการ
ปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น ถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้
ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่า ประเทศจะก้าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง ๒ นโยบายรัฐบาล
๑๑ ด้าน คือ
๑) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้ฎาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้การ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

-๔๔๘) การ พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
๙) การ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๑) การ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ
๑๑) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นโยบายรัฐบาลด้าน ๔. การศึกษาและเรียนรู้การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคม ให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษา ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้โดยเน้น การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ฎา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้ง ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับ ความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปอง การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาส ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอํานาจการ บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้ เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดีโดย เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะใน ท้ องถิ่น ที่มีความต้ องการแรงงาน และพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานการศึ กษาให้ เชื่ อมโยงกั บ
มาตรฐานวิชาชีพ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้ มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อเป็น เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนเป็นสําคัญ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี

-๔๕บทบาท สํา คัญในการปลูกฝังคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิ ต สร้า งสั นติสุ ขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ใน สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
๔.๘ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความ เป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้ างสรรค์ งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เ ป็นสากล เพื่ อเตรี ยมเข้าสู่ เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้ เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นโยบายรัฐบาลด้าน ๘) การพัฒนา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ พัฒนา และนวัตกรรม รัฐบาลให้
ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนําไปสู่การผลิตและบริการที่ ทันสมัย
ดังนี้
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่
ต่ําากว่าร้อย ละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มี
ระดับการพัฒนา ใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการ เรียนรู้กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน และ
การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมี ช่องทางได้ เทคโนโลยีโดยความร่ว มมือจากหน่ วยงานและ
สถานศึกษา ภาครัฐ
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อ ยอดหรือใช้ประโยชน์รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์โดยส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน สะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตาม
ความ เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุและสินค้าอื่น ๆ ที่
เป็นผลจาก การวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
เอื้ออํานวย เพื่อสร้าง โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
วิจัยและ พัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่ส้าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของ ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น

-๔๖(๔) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา
จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และ
เป็นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางาน
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ
ทําเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ : ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสต)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓. การลดรายจ่าย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ(Green Growth) ประกอบด้วย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดกา(Internal Process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ

-๔๗ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
๑. ด้านเกษตร
๑.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
๒. ด้านอุตสาหกรรม
๒.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
๒.๓ การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
๒.๔ การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
๓. การท่องเที่ยวและ บริการ
๓.๑ แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ ๒ ล้านบาทต่อปี
๓.๓ ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค
๔. โครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๒ การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
๔.๓ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน
๕. พลังงาน
๕.๑ นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
๕.๒ การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
๕.๓ การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
๖.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และ
ในภูมิภาค
การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
๖.๒ แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern
seaboard
๖.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
๗. การพัฒนาขีดความ สามารถ ๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)
ในการแข่งขัน
๗.๒ การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand
๘. การวิจัยและพัฒนา
๘.๑ ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ ๑ ของ GDP
๘.๒ Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T
๘.๓ การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
๘.๔ การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน
๙. การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพื่อ ๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
๙.๔ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน
๙.๘ ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ

-๔๘ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
๑๐. การพัฒนาคุณภาพ
๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและ
การศึกษา
การใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย
เป็นต้น)
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑. การยกระดับคุณภาพ ชีวิต ๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข ๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑.๓ สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ ๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ เท่าเทียมคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
๑๒.๒ กองทุนสตรี
๑๓. การสร้างโอกาสและ รายได้ ๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและ
๑๓.๒ กองทุนหมู่บ้าน
ขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจ ๑๓.๓ โครงการ sml
ชุมชน
๑๓.๔ โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร
๑๔. แรงงาน
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๕. ระบบยุติธรรม เพื่อลด
๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
ความเหลื่อมล้ํา
๑๖. การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น ๑๖.๑ การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
โปร่งใส
๑๗. การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง ๑๗.๑ ภาคประชาชน
อาเซียน
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ

-๔๙ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ(Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑
แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
๑๘. การพัฒนาเมือง
๑๘.๑ พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แห่ง เพื่อความ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อความ ยั่งยืน
ยั่งยืน
๑๙. การลดการปล่อยก๊าซ เรือน ๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน
กระจก (GHG)
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
๑๙.๓ ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๒๐. นโยบายการคลัง เพื่อ
๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
๒๑. การจัดการ
๒๑.๑ การปลูกป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ํา
บริหารจัดการน้ํา
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน
๒๒. การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
๒๒.๑ การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and
ภูมิอากาศ
adaptation)
๒๒.๒ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดกา(Internal Process) ประกอบด้วย ๘
ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
๒๓. กรอบแนวทางและ การ
๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
ปฏิรูปกฎหมาย
๒๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ
๒๔. การปรับโครงสร้าง ระบบ ๒๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ
ราชการ
ภาครัฐ ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณา
การ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๒๔.๒ ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service
๒๕. การพัฒนากําลังคน ภาครัฐ ๒๕.๑ บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน
เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
๒๖. การปรับโครงสร้างภาษี
๒๖.๑ ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

-๕๐๒๗. การจัดสรรงบประมาณ
๒๘. การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๒๙. การแก้ไขปัญหา ความ
มั่นคงจังหวัดชายแดน ภาคใต้
และเสริมสร้าง ความมั่นคงใน
อาเซียน
๓๐. การปฏิรูปการเมือง

๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
๒๘.๑ สํารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาใน
พื้น ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒๙.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
๓๐.๑ กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒) พั ฒ นาขุ ด ลอก คู ค ลองและจั ด สร้ า งแหล่ ง น้ํ า สงวนและเก็ บ กั ก น้ํ า เพื่ อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พั ฒ นาและเตรี ย มบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษา (ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓) สนั บ สนุ น ให้ มีการนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็ น เครื่ องมื อและ
ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔) สนั บ สนุ นศู นย์ คอมพิว เตอร์ ระดั บชุ มชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน
๒.๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๓.๑) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ พืช และเมล็ ด พั น ธุ์ พืช ที่ ดีมีคุณภาพ ส่ งเสริ มให้ เ กิ ด
เกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน
๓.๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

-๕๑๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ นําเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น
ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๓.๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จําหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น
เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๕) ดํ าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นทุ ก
ระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหน่วยยาเสพติดในทุก
ระดับ
๔.๖) ดําเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๔.๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์
ต่อสังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑) สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น และเพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)
๕.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้าน
และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓) ส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัย ของประชาชนในระดับ หมู่ บ้า นและชุมชนให้ มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย์
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
๖.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

-๕๒๖.๓) ประสาน สนั บ สนุ น ร่ ว มมื อกั บ ส่ ว นราชการ และองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ เพื่ อสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก กล ตลอดจนผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ความชํ า นาญในการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔) ประสานในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ นร้ อ นของประชาชนในด้ า น
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒) พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม สร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ รวมทั้ ง
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๗.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้า นจนถึงระดับ จังหวัด รวมถึงการสร้า งความเป็นเลิศทางด้ านกี ฬาสู่ กีฬาอาชี พใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศต่างๆ ในโลก
๘.๒) นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ
๘.๓) สนั บสนุน บุคลากรในสังกั ด ให้ ได้รับ การศึ กษา อบรม การทําวิ จัย เพิ่มพู น
ความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสาร
และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในเทศบาล
๘.๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
๘.๖) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ
๙.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-๕๓๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔) สนั บ สนุ น การฝึ กอบรมจั ด ตั้ ง และอบรมฟื้ น ฟู ตํ า รวจบ้ า นและอาสาสมั ค ร
ป้องกั นภั ย ฝ่า ยพลเรื อน (อปพร.) เพื่ อเป็น กํา ลั งสนับ สนุน เจ้ าหน้ าที่ รัฐ และดูแลรั กษาความปลอดภั ยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์
๑๐.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
๑๐.๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”
เป้าประสงค์
๑) พัฒนาจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่
๒) พัฒนาสังคมอย่างถั่วถึงและยั่งยืน
๓) พั ฒ นาระบบโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง พลั ง งานสะอาด และศู น ย์ กระจายสิ น ค้ า รองรั บ ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔) พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
๕) เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
๒) พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการค้ า เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ของภาคอี ส านและรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓) พัฒนาศักยภาพภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนใน
พื้นที่
๔) พัฒนาสังคมคุมภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
๕) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๖) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

-๕๔แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์
“โคราช เมืองหลวง แห่งภาคอีสาน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑

๒

๓

พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมทางการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรม
การเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อ
พัฒนาไปสู่ครัว
ของโลก และ
ฐานการผลิต
พลังงานสะอาด

พัฒนาระบบ โล
จิสติกส์และ
การค้าเพื่อเป็น
ศูนย์กลางความ
เจริญของภาค
อีสานและรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

พัฒนาคุณ
ศักยภาพภาพ
การท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้าง
และกระจาย
รายได้สู่
ประชาชน ใน
พื้นที่

๔
พัฒนาสังคม
คุณภาพ ที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสู่
การเป็นเมืองน่า
อยู่

๕

๖

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมและ
การบริหาร
จัดการน้ําอย่าง
บูรณาการ

ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่นคง
ของบ้านเมือง

-๖๑-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
เป้าประสงค์
- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่การเป็น
“ครัวของโลก”
- มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม เพื่ออาหาร
ปลอดภัย
๒) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนา
มาตรฐานสินค้าสู่สากล

-๕๕๓) พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding)ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
๔) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์
- เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า การลงทุ น ของอี ส านและภู มิ ภ าคอิ น โดจี น ที่ มี ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน
๒) พัฒนาสิ่งอํานายความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการลงทุน
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๔)
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทนที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้
ไปสู่ประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์
– เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมที่
เก่าแก่ เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพื่อนบ้านสู่สากล
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัด สู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
๒) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอกท้งปี ั
๓) พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
๔) พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว
๕) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
เป้าประสงค์
- เป็นเมืองน่าอย่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม มีความสัมพันธ์
ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม - ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีงานทําและมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยังยืน

-๕๖กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง
๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา
๓) ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
๔) สร้างงาน รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน
๕) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอ่นุ
๖) เสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่าง
บูรณาการ
เป้าประสงค์
- เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ําเสีย
- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูดูแล รักษาแหล่งน้ําในพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) พัฒนา ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสะอาด
๒) บริหารจัดการน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน เพื่ออุปโภคบริโภค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๓.) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ําต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สนับสนุนเกษตรกรทําแหล่งน้ําในไร่นา พร้อมผันน้ําจากลุ่มน้ําอื่นๆ และสร้างระบบโครงข่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๕) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ํา การตะหนักถึงคุณค่าน้ํา และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําอย่าง
มีส่วนร่วม
๖) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
เป้าประสงค์
- เป็นศูนย์กลางกองกําลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สําคัญในภูมิภาคและประเทศ
- เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม
ความมั่นคงในพื้นที่และภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
ของชาติ
๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปราบปรามยาเสพติด
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ
๔) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

-๕๗(๗) การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนา
จังหวังนครราชสีมามีพื้นที่เป้าหมายที่จะดําเนินการงานวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ตามแผนงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขั้นตอนที่ ๕-๘) จํานวน ๖ ผัง ดังนี้
๑) ผังเมืองรวมเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๒) ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๓) ผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา
๔) ผังเมืองรวมชุมชนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๕) ผังเมืองรวมชุมชนโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๖) ผังเมืองรวมชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะของตําบล แต่ดําเนินการงานวานผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน ตามแนวทางการดําเนินการจัด
วางผังเมืองรวมของจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๑) แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒) แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

๓) แนวทางการพัฒนาสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
๔) แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๕) แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๖) แนวทางการพัมนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
(๘) การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้แถลงต่อสภาท้องถิ่น ดังนี้
คําแถลงนโยบาย
ของ
นายสมบูรณ์ แขดอน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
****************
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา
ตามที่วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ได้หมดวาระเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และได้มีการประกาศของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

-๕๘เมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ พร้อมรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยข้าพเจ้า
นายสมบูรณ์ แขดอน ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา และมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จํานวน ๓๖ คน ด้วยบทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนถึงพระราชบัญญัติการกระจาย
อํานาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ให้อํานาจท้องถิ่น ในการบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับ
และมีอยู่
บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว จึงขอแถลงนโยบาย การบริหารงานของข้าพเจ้าต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา ดังนี้
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จะให้การสนับสนุนงบประมาณ
และประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ เพื่อมาทําการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน
คอนกรีตทุกหมู่บ้านและพื้นที่ทําการเกษตร ที่ไร่ ที่นาของพี่น้องชาวตําบลพลับพลา เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปทําไร่ทํานา และขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะสว่างประชาชนมีความสุข จะให้การสนับสนุนงบประมาณหรือประสานงาน
กับหน่วยงานราชการหางบประมาณมาทําการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจําหมู่บ้าน เพื่อให้ตามท้องถนนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะสว่างนําไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตําบลพลับพลา
๑.๓ มีน้ําอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง จะให้การสนับสนุนงบประมาณหรือประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการหางบประมาณมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ
๒. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
๒.๑ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ จะให้การดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก และ
คนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจําทุกวันที่ ๓ ของแต่ละเดือน และ
จะให้บริการส่งมอบเงินด้วยความสะดวกรวดเร็ว
๒.๒ การช่วยเหลืออปพร.และตํารวจบ้าน จะจัดตั้งเงินกองทุนไว้ดูแลช่วยเหลือ อปพร. และ
ตํารวจบ้านของตําบลพลับพลา เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวตําบล
พลับพลา
๓. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
๓.๑ ก่อสร้างลานสุขภาพประจําหมู่บ้าน จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างลานสุขภาพ
และอุปกรณ์การออกกําลังกายไว้ประจําหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวตําบลพลับพลา มีสุขภาพที่
ดี ได้มีสถานที่ออกกําลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย
๓.๒ ผู้นํารอบรู้ประชาชนมีความสุข จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มผู้นําหมู่บ้านในตําบลพลับพลา เช่น กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอสม. ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานเพื่อนําความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง
๓.๓ ด้านสาธารณสุข จะให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

-๕๙๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๔.๑ การช่วยเหลือเกษตรกร จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี มาให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวตําบลพลับพลา เพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการทําการเกษตร
๔.๒ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จะให้การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย
๕. นโยบายด้านวัฒนธรรมประเพณี
๕.๑ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี จะให้การสนับสนุบงบประมาณโครงการด้านวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ เช่น การจัดงานแข่งเรือประเพณี งานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
การกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กําหนด
และอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล นโยบายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จะดําเนินไปได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตําบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ข้าราชการ ลูกจ้าง ในองค์กร และผู้นําชุมชน โดยถือเอา
ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต และความสามัคคีเป็นที่ตั้ง
สมบูรณ์ แขดอน
(นายสมบูรณ์ แขดอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
“หน้าไม่งอ รอไม่นาน บริการดี วจีไพเราะ”
๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
๓.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้ องถิ่ น ประกอบด้ ว ย ขอบข่ า ยและปริ ม าณของปั ญหา พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย กลุ่ ม เป้ า หมาย และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ด้าน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

ขอบข่ายและ ปริมาณ สาเหตุของปัญหา
ของปัญหา/ความ
ต้องการ
๑.๑ เส้นทางคมนาคม พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา
เป็นพื้นที่กว้าง
งบประมาณในการ
ก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมยังไม่
เพียงพอ
๑.๒ ราง/ท่อระบาย ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ํายังไม่
น้ํา
เพียงพอ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา

มีเส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกได้
มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา

มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได้
สะดวก

-๖๐ด้าน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

ขอบข่ายและ ปริมาณ สาเหตุของปัญหา
ของปัญหา/ความ
ต้องการ
น้ําประปาสําหรับ
๑.๓ แหล่งน้ําและ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
น้ําประปาในการ
พอเพียงและยังไม่ได้
อุปโภค-บริโภค
มาตรฐาน
๑.๔ ไฟฟ้า

๒. เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน

๓. สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทัว่ ถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

๒.๑ เศรษฐกิจ /
อาชีพ

๒.๒ การเกษตร/
ปศุสัตว์

๓.๑ การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี

๓.๒ การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ติดเชื้อ HIV และเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด
งบประมาณในการ
สนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ไม่
เพียงพอ ต้นทุนการ
ผลิตสูง ไม่มีตลาด
รองรับสินค้า
ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร ราคา
ผลผลิตตกต่ํา ต้นทุน
สูง

- การศึกษาสื่อการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา
กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
พื้นที่ อบต.พลับพลา

ประชาชนที่มีอาชีพทํา
การเกษตรและปศุสตั ว์
ในพื้นที่ อบต.
พลับพลา
- สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ตําบลพลับพลา

เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน
- ประชาชนในตําบล
- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและภูมิ พลับพลา
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก
- เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุอยู่
ตามลําพัง และ
รับภาระในการดูแล
เด็ก
- ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใน
ดํารงชีวิตที่เพียงพอ

- ผู้สูงอายุและเด็ก

ในเขต อบต.

- ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
ในเขต อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต
ประชาชนมีแหล่งน้ํา
และมีน้ําประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพให้สามารถอยุ่ร
อดและยั่งยืน

มีแหล่งน้ําเพียงพอใน
การทําการเกษตรและ
ปศุสัตว์ พืชผลทาง
การเกษตรราคาสูง
ต้นทุนในการผลิตต่ํา
- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ประชาชนให้
ความสําคัญศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิปญ
ั หา
ท้องถิ่น ช่วยกันสืบ
สานให้คงอยู่ตลอดไป
- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี

- ผู้พิการและผู้พิการ
ได้รับความช่วยเหลือ
ในการดํารงชีวิตและ
ทั่วถึง

-๖๑ด้าน

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ
ต้องการ

๓. สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทัว่ ถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข (ต่อ)

สาเหตุของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

๓.๒ การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ติดเชื้อ HIV และเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ต่อ)
๓.๓ การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ

- เยาวชนและวัยรุ่น - เยาวชและวัยรุ่นใน
เขต อบต.
ติดเกมส์ สิ่งลามก
บุหรี่ เหล้า สาเสพติด
และท้องก่อนวัยอัน
สมควร

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี

- ขาดแคลนอุปกรณ์
กีฬาและเครื่องออก
กําลังกาย

- พื้นที่ลานกีฬาในเขต
พื้นที่ อบต.

๓.๔ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ลดอุบัตเิ หตุจราจร
ทางบก/ทางน้ํา

- เกิดอัคคีภัยและน้ํา
ท่วมในพื้นที่ และภัย
แล้ง เป็นบางครั้ง

- ในเขตพื้นที่ อบต.

- เส้นทางคมนาคมไม่ - เส้นทางคมนาคมใน
เขตพื้นที่ อบต.
สะดวกการสัญจร
ลําบากทําให้เกิด
อุบัติเหตุ
๓.๕ การสาธารณสุขด้าน - มีการระบาดของ
- ในเขตพื้นที่ อบต.
สุขภาพอนามัยของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ประชาชน การควบคุม
ระบาด โรคติดต่อ
ป้องกันโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ

๔. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

- ประชาชนในพื้นที่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
๓.๖ การป้องกันและ
เช่น เช่น เบาหวาน
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
ความดัน
การบูรณาการจากทุกภาค
- ประชาชนไม่ให้
ส่วน
ความร่วมมือในการ
๔.๑ การกําจัดขยะมูล
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ฝอย
- ปริมาณขยะเพิ่ม
มากขึ้น ประชาชนไม่
คัดแยกขยะ

- มีอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกกําลังกาย
เพียงพอในการออก
กําลังกาย
- ขจัดปัญหาอัคคีภยั
และภัยธรรมชาติ
ปัญหาภัยแล้งอย่าง
ทันท่วงที
- เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและได้
มาตรฐาน
- ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ และโรคระบาด
โรคติดต่อ

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขต อบต.

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขต อบต.

- ต้องการให้พื้นที่ใน
เขต อบต.เป็นพื้นที่สี
เขียวปลอดยาเสพติด

- ในเขตพื้นที่ อบต.

- ปริมาณขยะถูก

กําจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและ
ประชาชนคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง

-๖๒ด้าน
๔. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

(ต่อ)
๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

ขอบข่ายและ
สาเหตุของปัญหา
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ
๔.๒ การจัดการ การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ํา และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

๕.๑ ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นในทุกๆ
ด้าน ตามหลักการ
บริหารจัดการทีด่ ี
๕.๒ การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
๖. การส่งเสริมการ
การปฏิบัติงาน
ปกครองระบบ
๖.๑ ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความ
ประชาธิปไตยและการ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
จังหวัด อําเภอ
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
อําเภอ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

- พื้นที่สาธารณะถูก
บุกรุก แหล่งน้ําไม่ได้
รับการดูแลรักษา ป้า
ไม้ถูกทําลาย

- ในเขตพื้นที่ อบต.

- ประชาชนให้
ความสําคัญกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และไม่บุกรุกที่
สาธารณะ

- งบประมาณไม่
เพียงพอ

- อบต.พลับพลา

- มีงบประมาณที่
เพียงพอในการ
บริหารจัดการด้าน
ต่างๆ เหมาะสม
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน

- ประชาชนขาดการมี - เขตพื้นที่ อบต.
ส่วนร่วม
- งบประมาณไม่
เพียงพอ

- ส่วนราชการในเขต
อบต. และอําเภอ

- ต้องการให้
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ อบต.มี
ส่วนร่วมมากขึ้น
- มีงบประมาณที่
เพียงพอในการ
สนับสนุนส่วน
ราชการเพิ่มมากขึ้น

(๓.๒) ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พื้นที่
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ํา ท่อ
ระบายน้ํา สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
๒. การก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างอื่นๆ
๓. การสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๒. ด้านความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
๑. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-๖๓๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ ลานค้าชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์
๓. ด้านสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
๒. การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อ HIV และเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
๕. การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาดและ
โรคไม่ติดต่อ
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
๔. ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
๒. การจัดการ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
๕. ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๖. ด้านการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ
(๓) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
๑) จุดแข็ง (S : Strensth)
- ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- ชุมชนเข้มแข็ง
- มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ๖ แห่ง, เอกชน ๒ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของ
เด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ๒ แห่ง สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้
อย่างเพียงพอ

-๖๔- ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา
- มีองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน
- มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการว่างานในเขตพื้นที่
๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
- ประชาชนเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท
- ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกําหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร
- เกษตรกรทําการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
- ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นําลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง
- ความแตกต่างระหว่างสังคมของบุตรต่างจากสังคมพ่อแม่
- ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง
- ปัญหาด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด การลักขโมย
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
๓) โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม จํานวน ๒ สาย
- มีพื้นที่ทําการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได้
๔) ข้อจํากัด (T : Threat)
- พื้นที่ตําบลพลับพลามีพื้นที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
- กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทําให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตําบลพลับพลาเป็นตําบล
ขนาดใหญ่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ทําอาชีพทางการเกษตรและรับจ้าง มีพื้นที่ที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่ใน
อนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวัง
ที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน”
พันธกิจ (MISSION)
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน

-๖๕๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง และได้รับสวัสดิการ
ตามสมควร
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน
เป้าประสงค์
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกได้มาตรฐานและเสมอภาค
๒. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
๔. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

-๖๖-

แบบ ยท. ๐๑

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาคุณภาพปัจจัยการ
ผลิต ประสิทธิภาพการผลิต
และผลิตภาพภาค
เกษตรกรรม เพื่ออาหาร
ปลอดภัย
๒) สนับสนุนเครือข่าย
วิสาหกิจ (Cluster)
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนา
มาตรฐานสินค้าสู่สากล
๓) พัฒนาการสร้างตราสินค้า
(Branding) ศักยภาพทาง
การตลาดและประชาสัมพันธ์
๔) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๕) พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็น
ระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ทางการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการเกษตร
และเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่
ครัวของโลก และฐาน
การผลิตพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาระบบโลจิสติกส์
และการค้าเพื่อเป็น
ศูนย์กลางความเจริญ
ของภาคอีสานและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่
ภูมิภาคอินโดจีน
๒) พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกและกฎระเบียบที่
สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้า
และการลงทุน
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิ
สติกส์ การค้าและการลงทุน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
๔) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิ
สติกส์ การค้าและการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้างและ
กระจายรายได้สู่
ประชาชนในพื้นที่

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อน
บ้าน
๒) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี
๓) พัฒนาศักยภาพการผลิตและการ
หาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
๔) พัฒนาบุคลากรและการให้บริการ
ท่องเที่ยว
๕) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา
สังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
และสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง
๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเข้าถึงการศึกษา
๓) ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม
คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอัน
ดี
๔) สร้างงาน รายได้ และพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะแรงงาน
๕) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการ
ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น
๖) เสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะ
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการน้าํ อย่าง
บูรณาการ

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี
คุณภาพและสะอาด
๒) บริหารจัดการน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน เพือ่
อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
๓) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหา
แหล่งน้ําต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อ
การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สนับสนุนการเกษตรทําแหล่งน้ําในไร่
นา พร้อมผันน้ําจากกลุ่มน้ําอื่นๆและสร้าง
ระบบโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ํา
การตะหนักถึงคุณค่าน้ําและอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ําอย่างมีส่วนร่วม
๖) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
และความมั่งคงของ
บ้านเมือง

แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของชาติ
๒) การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และป้องกันการปราบยาเสพติด
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ
๔) ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good
Governance)
๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

-๖๗โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๑

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อบต.พลับพลา

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๓

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การเกษตร เพือ่ บรรเทา
ปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ ๔

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
และอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ ๕

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

แบบ ยท. ๐๑
ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง
และสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

เป้าหมายยุทธศาสตร์

เป้าหมายยุทธศาสตร์

เป้าหมายยุทธศาสตร์

เป้าหมายยุทธศาสตร์

เป้าหมายยุทธศาสตร์

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบํารุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ความสะดวก ความปลอดภัย
ในด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้
มาตรฐาน และรองรับ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น
ๆ ให้ประสบความสําเร็จ

- เพื่อสนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับบุคคล
ครอบครัว และท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อสนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภาคการเกษตร
อย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
ลดความเหลี่ยมล้ํา สร้างความ
เป็นธรรม และประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุก
ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนจากทุกภาคส่วนให้
มีส่วนร่วมตามระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
และปฏิบัติงานหรือดําเนินการ
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนในการจัดระบบบริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

-๖๘-

แบบ ยท.๐๑

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา
ที่ ๑
๑. การก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อ
เติม/ ซ่อมแซม/ เส้นทาง
คมนาคมขนส่งทางบก ทาง
น้ํา เส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร รางระบาย
น้ํา ท่อระบายน้าํ สะพาน
ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
๒. การสร้าง ปรับปรุง
และบํารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งทางบก
ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
๓.
การขยายเขต/
ก่ อ ส ร้ า ง / ป รั บ ป รุ ง /
บํ า รุ ง รั ก ษา/ ซ่ อ มแซม
ไฟฟ้ า สาธารณะ ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
๔.
การขยายเขต/
ก่ อ ส ร้ า ง / ป รั บ ป รุ ง /
บํ า รุ ง รั ก ษา/ ซ่ อ มแซม
ประปาส่ ว นภู มิ ภ าคและ
ประปาหมู่บ้าน
๕. การก่อสร้าง/ จัดหา/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ

แนวทางการพัฒนา ที่ ๒

แนวทางการพัฒนา ที่ ๓

๑. เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริ และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน/ ลานค้าชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์

๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี
๒. การสังคมสังเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
HIV และเพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
๓. การสนับสนุนส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ
๔. การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ํา
๕. การสาธารณสุขด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/
โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ
๖. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยการ
บูรณาการจากทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนา
ที่ ๔

แนวทางการพัฒนา
ที่ ๕

แนวทางการพัฒนา
ที่ ๖

๑. การกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ
๒. การจัดการ การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
น้ํา และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน

๑. ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. การพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน

๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
๒. การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม การสร้าง/การ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อําเภอ

-๖๙
ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ผลผลิต/
โครงการ

๑. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล.
จํานวน ๒๘ โครงการ
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จํานวน ๔ โครงการ
๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จํานวน ๕
โครงการ
๔. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จํานวน ๖
โครงการ
๕. โครงการก่อสร้างทํานบ คสล.กันดิน/ถนนพัง
ถลาย
๖. โครงการบํารุงรักษาซ่อมแซมถนนสายหลัก
สายรองในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของ อบต.
๗. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมรางระบายน้าํ
จํานวน ๑๓ โครงการ
๘. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพาน
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง/หิน
คลุก/ เชื่อต่อระหว่างหมู่บ้าน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อืน่ จํานวน ๗ โครงการ
๑๐. โครงการขุดลอกคลอง แหล่งน้ําธรรมชาติ
๑๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ/ย้ายเสาไฟฟ้า จํานวน ๑๘ โครงการ
๑๒. บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๑๓. เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํา จํานวน ๑ โครงการ
๑๔. ขยายเขตการบริการประปา จํานวน ๗
โครงการ
๑๕. ตรวจสอบน้ําประปาหมู่บ้านและน้ําบาดาล
๑๖. ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จํานวน
โครงการ
๑๗. ก่อสร้างหอกระจายข่าว

แบบ ยท. ๐๑

ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. ก่อสร้างประดูปิดเปิดฝาย/ทํานบ
๒. ขุดลอกคลองน้ํา/คูน้ํา/สระน้ํา
๑๑,๘๘๐ เมตร
๓. เปลี่ยนบานประตูเหล็กฝายกั้นน้ํา
๔. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมทํานบ/ฝาย
น้ําล้น/เหมืองส่งน้ํา จํานวน ๕ โครงการ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน
๖. อุดหนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
๗. ลานค้าชุมชน
๘.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร
ประจําหมู่บา้ น
๙. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุ
สัตว์
๑๐. อบรมการแปรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
๑๑. อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋
ชีวภาพ
๑๒. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
๑๓. อบรมการวินิจฉัยโรคและแมลง
ศัตรูพืช

ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. อาหารเสริมนมโรงเรียน
๒. อาหารกลางวันโรงเรียน
๓. งานแข่งเรือประเพณี
๔. งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ทา้ ว
สุรนารี อําเภอโชคชัย
๕. วัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
สังคม
๖. อาหารเสริมนมศูนย์เด็ก ๒ ศูนย์
๗. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา (อาหารกลางวัน ๒ ศูนย์)
๘. การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์
๙. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒ ศูนย์
๑๐. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๒ ศูนย์
๑๑. ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒. อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก
รร.สพฐ. ในเขต อบต.พลับพลา
๑๓. ฝึกอบรม/อบรม/รณรงค์
พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ตัวแทนประชาคม ตัวแทน
อช. กลุ่ม อสม. อบรมประชุม
ประชาคมของหมู่บ้าน จํานวน ๕
โครงการ
๑๔. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
๑๕. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV
๑๖. สร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

๑๗. สนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
พิการ/ทุพพลภาพ
๑๘. สงเคราะห์และช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจน/ด้อยโอกาส
๑๙. ส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ
๒๐. จัดสวัสดิการแก่คนพิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
๒๑. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผูย้ ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส
๒๒. เยี่ยมเยือนฟื้นฟูผู้พกิ าร
สูงอายุ
ผู้ป่วยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง
๒๓. แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด
๒๔. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
๒๕. ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญ
๒๖. ฝึกทบทวนแก่สมาชิก
อปพร.(อบต.)
๒๗. การจัดหาถังดับเพลิง
ประจําหมู่บา้ น
๒๘. อบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าแลหมอกควัน

๒๙. รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
๓๐. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุข การ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่
ติดต่อ
๓๑. สนับสนุนโครงการทําหมัน
สุนัข แมว
๓๒. อบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓๓. จัดซื้อหาสารตรวจยาเสพติด
๓๔. อุดหนุน รร สพฐ.โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

-๗๐-

ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ผลผลิต/
โครงการ

๑. จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย
๒. จัดหาถังขยะมูลฝอย
๓. บริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
๔. ขุดสระน้ํา จํานวน ๒ โครงการ
๕. พัฒนาแหล่งน้ํา/ปรับปรุงแหล่งน้ํา
๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทําสถานที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ
๗. ปลูกป่าชุมชน
๘. ปักแนวเขตที่สาธารณะ

ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๑. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารจัดการ เช่น วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การก่อสร้าง/ต่อ
เติมต่างๆ เกี่ยวกับอาคาร สํานักงาน ที่จอดรถ
๒. ก่อสร้างอาคารสํานักงาน
๓. ปรับปรุงป้ายชื่อสํานักงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔. ผลประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ
๕. ประดับธงชาติของสมาชิกอาเซียน
๖. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริหาร สมาชิก
๗. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงานส่วนตําบล/
ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง
๘. ฝึกอบรมบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๙. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๐. การพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๑๑. จัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี

แบบ ยท. ๐๑
ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๑. เลือกตั้งนายก/สมาชิก อบต.
๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
๓. ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
๔. จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
๕. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านคุณภาพการให้บริการ
๖. อุดหนุน อบต.กระโทก ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
อปท.และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
อปท.ระดับอําเภอ
๗. อุดหนุนอําเภอโชคชัยตามโครงการพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานประเพณีต่างๆ

-๗๑-
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๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา Strategy Map
“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความ
เข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เพื่อรองรับ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๑. การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความ
สะดวก ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การเกษตร เพือ่ บรรเทา
ปัญหาความยากจน

๒. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยูอ่ ย่างยั่งยืน

๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
คน ครอบครัวและชุมชนในการ
พึ่งตนเอง และได้รับสวัสดิการตาม
สมควร

๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตย
และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒. มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้
บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่
อย่างสงบสุข

๓. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความรู้มีรายได้
เพียงพอสามารถพึงตนเอง
ได้

๔. การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ
และมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
และอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
อําเภอ

-๗๒-
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) (ต่อ)

แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา (๑)
๑ การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/
บํารุงรักษา/ ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบก ทางน้ํา เส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา
สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทัว่ ถึง

๒ การสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งทางบก
ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
๓ การขยายเขต/
ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/
บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
๔ การขยายเขต/ ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม ประปาส่วน
ภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน

๕ การก่อสร้าง/ จัดหา/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม การบริการ

แนวทางการพัฒนา (๒)

แนวทางการพัฒนา ( ๓)

แนวทางการพัฒนา (๔)

๑. เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน/ ลานค้าชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์

๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี
๒. การสังคมสังเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
HIV และเพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
๓. การสนับสนุนส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ
๔. การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ํา
๕. การสาธารณสุขด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/
โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ
๖. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยการ
บูรณาการจากทุกภาคส่วน

๑. การกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ
๒. การจัดการ การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
น้ํา และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา (๕)

แนวทางการพัฒนา (๖)

๑. ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. การพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน

๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
๒. การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม การสร้าง/การ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อําเภอ

บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพลั บ พลา มี ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ที่ จ ะ
ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จรวม ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา จํานวน ๒๑ แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความสะดวก ความ
ปลอดภัย ในด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบ
ความสําเร็จ
แนวทางการพัฒนา
๑ การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ํา
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
๒ การสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๓ การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
๔ การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน
๕ การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนการก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก
ทางน้ํา เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงร้อยละ
๖๐
๒. การสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้อยละ ๒๐
๓. การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะร้อยละ ๖๐
๔. การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ประปาส่วนภูมิภาคและประปา
หมู่บ้านร้อยละ ๖๐
๕. การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ร้อยละ ๒๐
๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน

-๗๔เป้าประสงค์
- เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และ
ท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ ลานค้าชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ในการดําเนินการตามโครงการร้อยละ ๖๐
๒. จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ลานค้าชุมชนร้อยละ
๖๐ ตามกลุ่มเป้าหมาย
๓. จํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ในการดําเนินการตามโครงการร้อยละ ๖๐
๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ํา สร้างความเป็นธรรม และ
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
๒. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน
๓. การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
๕. การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาดและ
โรคไม่ติดต่อ
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาด้านอาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวันทุกคน
๒. ประชาชนร้อยละ ๖๐ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเพณี
๓. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร้อยละ ๖๐
๔. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ พึงพอใจการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เกี่ยวกับ
ด้านการกีฬาและนันทนาการ

-๗๕๖. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
๗. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เกี่ยวกับการ
การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
๘. ยาเสพติดในเขต อบต. ที่ลดลงร้อยละ ๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
๑. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
๒. การจัดการ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
๑. ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๒. ปัญหาขยะลดลงร้อยละ ๒๐
๓. ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ด้านการจัดการ การ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
๑. อบต. มีผลการปฏิบัติงานสูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จากการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
๒. อบต. มีผลการปฏิบัติงานสูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จากการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
๓. อบต. มีผลการปฏิบัติงานสูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จากบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้จากการศึกษา
อบรม วิจัย เพิ่มพูนความรู้
๔. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ

-๗๖เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมตามระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัด
๑. ความพึงพอใจของประชาชนและการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ อบต.ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๓. ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ/สนับสนุนแนวนโยบายของภาครัฐ ประสบ
ความสําเร็จร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

-๗๗-

แบบ ยท. ๐๓

๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑) พันธกิจที่ ๑ การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) เป้าประสงค์ที่ ๑ การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกได้มาตรฐานและเสมอ
ภาค
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความ
ในเขต อบต.มีโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นได้มาตรฐาน
สะดวกได้มาตรฐานและทั่วถึง
ทั่วถึงให้บริการประชาชนร้อยละ ๖๐
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ํา ทาง
ระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
แนวทางที่ ๒ การก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างอื่นๆ
แนวทางที่ ๓ การสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ําที่
เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จํานวนการก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/
๑ การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/
เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ํา เส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ํา
เกษตร รางระบายน้าํ ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงร้อย
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ท่อ ละ ๖๐
ระบายน้ํา สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
๒ การสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก
ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๓ การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

๔ การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน
๕ การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

การสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทาง
น้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้อยละ ๒๐
การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะร้อยละ
๖๐
การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ประปาส่วน
ภูมิภาคและประปาหมู่บ้านร้อยละ ๖๐
การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ร้อยละ ๒๐

๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
- กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา และ อบจ.นครราชสีมา
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

แบบ ยท. ๐๓

-๗๘-

- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน
๑) พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง และ
ได้รับสวัสดิการตามสมควร
๒) เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีรายได้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีรายได้
เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ ร้อยละ ๖๐
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ ลานค้าชุมชน
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์

แนวทางการพัฒนา
๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ ลานค้าชุมชน
๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
จํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ในการดําเนินการตามโครงการร้อยละ
๖๐
จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน/ลานค้าชุมชนร้อยละ ๖๐ ตามกลุ่มเป้าหมาย
จํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ในการดําเนินการตามโครงการร้อยละ
๖๐

๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
- สํานักงานปลัด กองช่าง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันอุตสาหกรรม
การเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
: ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
๑) พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง และ
ได้รับสวัสดิการตามสมควร

-๗๙-

แบบ ยท. ๐๓

๒) เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีรายได้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้มีรายได้
เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ ร้อยละ ๖๐
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางที่ ๒ การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV และเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนวทางที่ ๓ การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
แนวทางที่ ๕ การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/
โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ
แนวทางที่ ๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา
๑. จํานวนเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.ได้รับการ
วัฒนธรรมและประเพณี
สนับสนุนทางการศึกษาด้านอาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวันทุกคน
๒. ประชาชนร้อยละ ๖๐ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและเพณี
๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด HIV ได้รับการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เชื้อ HIV เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ร้อยละ ๖๐
ส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน
๒. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ พึงพอใจการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการดําเนินโครงการไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๓ การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ/
จราจรทางบก/ทางน้ํา
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๕ การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ/
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ติดต่อ
๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ
ยาเสพติดในเขต อบต.ที่ลดลงร้อยละ ๑๐
บูรณาการจากทุกภาคส่วน

-๘๐-

แบบ ยท. ๐๓

๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
- สํานักงานปลัด กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมือง
น่าอยู่
: ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
มั่งคงของบ้านเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
๑) พันธกิจที่ ๒ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่า
อยู่อย่างยั่งยืน
๒) เป้าประสงค์ที่ ๒ มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบ
สุข
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือน
มลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษลดลง ร้อยละ ๖๐
และชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
แนวทางที่ ๒ การจัดการ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ ๑. ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๒. ปัญหาขยะลดลงร้อยละ ๒๐
๒ การจัดการ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการไม่
แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
- สํานักงานปลัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ

-๘๑-

แบบ ยท. ๐๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๑) พันธกิจที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒) เป้าประสงค์ที่ ๔ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วน การบริหารจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ร่วมจากทุกภาคส่วน
ประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตาม อบต. มีผลการปฏิบัติงานสูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จาก
หลักการบริหารจัดการที่ดี
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความ
๑. อบต. มีผลการปฏิบัติงานสูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
จากการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
๒. อบต. มีผลการปฏิบัติงานสูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
จากบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้จากการศึกษา อบรม
วิจัย เพิ่มพูนความรู้
๓. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ํากว่าร้อยละ
๗๐
๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
- สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่งคง
ของบ้านเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
๑) พันธกิจที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
๒) เป้าประสงค์ที่ ๔ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วน การบริหารจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ร่วมจากทุกภาคส่วน
ประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

-๘๒-

แบบ ยท. ๐๓

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อําเภอ
แนวทางการพัฒนา
๑ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน
๓ ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
ความพึงพอใจของประชาชนและการมีส่วนร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
อบต.ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการ
สาธารณะ/สนับสนุนแนวนโยบายของภาครัฐ ประสบ
ความสําเร็จร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
- สํานักงานปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่งคง
ของบ้านเมือง

-๘๓แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๒
พัฒนา
ระบบโลจิ
สติกส์และ
การค้าเพื่อ
เป็น
ศูนย์กลาง
ความเจริญ
ของภาค
อีสานและ
รองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่
๖
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่
๑
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๑

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)

ในเขต
อบต.มี
เพื่อก่อสร้าง โครงสร้าง
และซ่อม
พื้นฐานที่
บํารุง
จําเป็นได้
โครงสร้าง
มาตรฐาน
พื้นฐานในเขต ทั่วถึง
องค์การ
ให้บริการ
บริหารส่วน
ประชาชน
ตําบลให้มี
ร้อยละ
ความสะดวก ๖๐
ความ
ปลอดภัย ใน
ด้านการ
คมนาคม
ขนส่งที่ได้
มาตรฐาน
และรองรับ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านอื่น ๆ ให้
ประสบความ
สํา
เร็จ

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๗

๗

๗

๗

๑

๑

๑

๑

๒

๑

๑

๑

๒

๒

๒

๑

๑

๑

๑

๑

๙

๙

๙

๙

๔

๓

๓

๓

๑

๑

๑

๑

๑

๒

๒

๒

แนวทางการพัฒนา
๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง
บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบก ทางน้ํา ทาง
ระบายน้าํ ท่อระบายน้าํ
สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
จํานวนการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ต่อเติม/ ซ่อมแซม/
เส้นทางคมนาคมขนส่ง
ทางบก ทางน้ํา เส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร รางระบายน้าํ ท่อ
ระบายน้าํ สะพาน ใน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงร้อยละ
๖๐

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย
๒๘
โครงการ
๔
โครงการ
๕
โครงการ
๖โครงการ
๔
โครงการ
๓๖
โครงการ
๑๓
โครงการ
๔
โครงการ

๒. การสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบก ทางน้ําที่
เชื่อมต่อระหว่างหมูบ่ ้าน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

การสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งทางบก
ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นร้อยละ ๒๐

๗
โครงการ

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
๒๘ โครงการ
๒. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ๔ โครงการ
๓. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ๕ โครงการ
๔. โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง ๖ โครงการ
๕. โครงการก่อสร้างทํานบ
คสล.กันดิน/ถนนพังถลาย
๖. โครงการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมถนนสายหลักสายรอง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
อบต.
๗. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
รางระบายน้ํา
๘. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
สะพาน

กองช่าง
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

๑. โครงการก่อสร้างถนน
คสล./ลาดยาง/หินคลุก/ เชื่อ
ต่อระหว่างหมูบ่ ้าน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

กองช่าง
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

ผลผลิต/โครงการ

กองช่าง
อบจ.นม

-๘๔แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๒
พัฒนา
ระบบโลจิ
สติกส์และ
การค้าเพื่อ
เป็น
ศูนย์กลาง
ความเจริญ
ของภาค
อีสานและ
รองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่
๖
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่
๑
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๑

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)

ในเขต
อบต.มี
เพื่อก่อสร้าง โครงสร้าง
และซ่อม
พื้นฐานที่
บํารุง
จําเป็นได้
โครงสร้าง
มาตรฐาน
พื้นฐานในเขต ทั่วถึง
องค์การ
ให้บริการ
บริหารส่วน
ประชาชน
ตําบลให้มี
ร้อยละ
ความสะดวก ๖๐
ความ
ปลอดภัย ใน
ด้านการ
คมนาคม
ขนส่งที่ได้
มาตรฐาน
และรองรับ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านอื่น ๆ ให้
ประสบความ
สํา
เร็จ

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๑

๑

๑

๑

๕

๕

๔

๔

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑

๑

๑

๑

๒

๒

๒

๒

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

แนวทางการพัฒนา
๒. การสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบก ทางน้ําที่
เชื่อมต่อระหว่างหมูบ่ ้าน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๓. การขยายเขต/ ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

๔. การขยายเขต/ ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม ประปาส่วนภูมภิ าค
และประปาหมู่บ้าน

๕. การก่อสร้าง/ จัดหา/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม การบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
การสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งทางบก
ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นร้อยละ ๒๐
การขยายเขต/ ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ร้อยละ ๖๐
การขยายเขต/ ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม ประปาส่วน
ภูมิภาคและประปา
หมู่บ้านร้อยละ ๖๐

การก่อสร้าง/ จัดหา/
ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/
ซ่อมแซม การบริการ
สาธารณะโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ ร้อยละ 20

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

ผลผลิต/โครงการ

๔
โครงการ

๒. โครงการขุดลอกคลอง
แหล่งน้ําธรรมชาติ

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

กองช่าง
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา
กองช่าง
อบจ.นม

๑๘
โครงการ

๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า/
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ/ย้าย
เสาไฟฟ้า จํานวน โครงการ

๑๘
หมู่บ้าน

๒. บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

๔
โครงการ

๑. เปลี่ยนท่อประปาหมู่บา้ น
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

๘
โครงการ

๒. ขยายเขตการบริการประปา

๑๘
หมู่บ้าน

๓. ตรวจสอบน้าํ ประปาหมู่บ้าน
และน้ําบาดาล

๔
โครงการ

๑. ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน

๔
โครงการ

๒. ก่อสร้างหอกระจายข่าว

กองช่าง
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

-๘๕แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๑,๓,๕
๑. พัฒนาปัจจัย
แวดล้อม
ทางการแข่งขัน
อุตสาหกรรม
การเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อ
พัฒนาไปสู่ครัว
ของโลก และ
ฐานการผลิต
พลังงานสะอาด
๓.พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้สู่
ประชาชนใน
พื้นที่
๕.พัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและ
การบริหาร
จัดการน้ําอย่าง
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๑,๓,๗
๑.ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําริ
๓.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร
๗.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๒
ยุทธศาสตร์
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว
การเกษตร
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๒
- เพื่อ
สนับสนุน
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล
ครอบครัว
และท้องถิ่น
- เพื่อ
ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
และอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- เพื่อ
สนับสนุน
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ภาค
การเกษตร
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสง
ค์ (ตัวชี้วัด
รวม)

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มี
ความรู้มี
รายได้
เพียงพอ
สามารถ
พึงตนเอง
ได้ ร้อยละ
๖๐

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๑

๑

๑

๑

๒,๙๗๐

๒,๙๗๐

๒,๙๗๐

๒,๙๗๐

๑

๑

๑

๑

๒

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา(ตัวชีว้ ัด
รวม)

๑. เสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ในการ
ดําเนินการตาม
โครงการร้อยละ ๖๐

๒. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร/
ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน/ ลานค้าชุมชน

จํานวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ/พัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน/
ลานค้าชุมชนร้อยละ
๖๐ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย

๓. ส่งเสริมสนับสนุน
จํานวนครัวเรือนที่
ด้านการเกษตรและปศุ ได้รับประโยชน์ในการ
สัตว์
ดําเนินการตาม
โครงการร้อยละ ๖๐

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

ผลผลิต/โครงการ

๔
โครงการ

๑. ก่อสร้างประดูปิดเปิดฝาย/
ทํานบ

จํานวน
๑๑,๘๘๐
เมตร
๔
โครงการ

๒. ขุดลอกคลองน้ํา/คูน้ํา/สระ
น้ํา ๑๑,๘๘๐ เมตร

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

กองช่าง
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

๓. เปลี่ยนบานประตูเหล็กฝาย
กั้นน้ํา

๕
โครงการ

๔. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม

ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง

๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชน

ทํานบ/ฝายน้ําล้น/เหมืองส่งน้ํา
จํานวน ๕ โครงการ

๒. อุดหนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
๓. ลานค้าชุมชน
๑. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตรประจํา
หมู่บ้าน
๒. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์

กอง
สวัสดิการ
สังคม
อบต.
พลับพลา
กองช่าง
อบต.
พลับพลา
สํานักงาน
ปลัด อบต.
พลับพลา

-๘๖แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๑,๓,๕
๑. พัฒนาปัจจัย
แวดล้อม
ทางการแข่งขัน
อุตสาหกรรม
การเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อ
พัฒนาไปสู่ครัว
ของโลก และ
ฐานการผลิต
พลังงานสะอาด
๓.พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้สู่
ประชาชนใน
พื้นที่
๕.พัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและ
การบริหาร
จัดการน้ําอย่าง
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๑,๓,๗
๑.ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําริ
๓.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร
๗.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๒
ยุทธศาสตร์
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว
การเกษตร
เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๒
- เพื่อ
สนับสนุน
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล
ครอบครัว
และท้องถิ่น
- เพื่อ
ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
และอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- เพื่อ
สนับสนุน
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ภาค
การเกษตร
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มี
ความรู้มี
รายได้
เพียงพอ
สามารถพึง
ตนเองได้
ร้อยละ ๖๐

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

ผลผลิต/โครงการ

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

ดําเนินการ ๔. อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปีละ ๑
และปุย๋ ชีวภาพ
ครั้ง

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

ดําเนินการ ๕. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ ๖. อบรมการวินิจฉัยโรคและ
ปีละ ๑
แมลงศัตรูพืช
ครั้ง

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์

จํานวนครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ในการ
ดําเนินการตามโครงการ
ร้อยละ ๖๐

ดําเนินการ ๓. อบรมการแปรูปผลผลิตทาง
ปีละ ๑
การเกษตร
ครั้ง

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

สํานักงาน อบต.
ปลัด อบต. พลับพลา
พลับพลา

-๘๗แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๓,๔,๖
๓.พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อ
สร้างและ
กระจาย
รายได้สู่
ประชาชนใน
พื้นที่
๔.สังคม
คุณภาพที่
ทั่วถึงยั่งยืน
เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นเมืองน่า
อยู่
๖.ส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่ง
คงของ
บ้านเมือง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๒,๔,๕,๗,๙
๒.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา
๔.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม
๕.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข
๗.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา
๙.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๓
ยุทธศาสตร์
สร้างสังคมให้
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๓
เพื่อ
เสริมสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่าง
ทั่วถึง ลด
ความเหลี่ยม
ล้ํา สร้าง
ความเป็น
ธรรม และ
ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มี
ความรู้มี
รายได้
เพียงพอ
สามารถพึง
ตนเองได้
ร้อยละ ๖๐

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๖

๖

๖

๖

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี

๒. การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
HIV เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนา
บทบาทของผู้นําชุมชน

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
๑. จํานวนเด็กนักเรียน
โรงเรียน สพฐ.ได้รับการ
สนับสนุนทางการศึกษา
ด้านอาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวันทุกคน
๒. ประชาชนร้อยละ ๖๐
ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
เพณี

๑. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติด
เชื้อ HIV ได้รับการสังคม
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐
พึงพอใจการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
๓. อบต.มีผลการ
ปฏิบัติงานร้อยละ ๗๐
ขึ้นไป

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

ผลผลิต/โครงการ

๔
โครงการ
๔
โครงการ
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
๔
โครงการ

๑. อาหารเสริมนมโรงเรียน

๔
โครงการ

๒. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา (อาหาร
กลางวัน ๒ ศูนย์)

๒. อาหารกลางวันโรงเรียน
๓. งานแข่งเรือประเพณี

๔. งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี อําเภอโชคชัย
๕. วัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคมุ้ กัน
สังคม

๑. อาหารเสริมนมศูนย์เด็ก ๒
ศูนย์

ดําเนินการ ๓. การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
ปีละ ๑
สัตว์
ครั้ง
๒๔
โครงการ

๔. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๒ ศูนย์

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

-๘๘แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๓,๔,๖
๓.พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อ
สร้างและ
กระจาย
รายได้สู่
ประชาชนใน
พื้นที่
๔.สังคม
คุณภาพที่
ทั่วถึงยั่งยืน
เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นเมืองน่า
อยู่
๖.ส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่ง
คงของ
บ้านเมือง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๒,๔,๕,๗,๙
๒.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา
๔.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม
๕.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข
๗.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา
๙.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๓
ยุทธศาสตร์
สร้างสังคมให้
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

พันธกิจ
เป้าประสง
ค์ที่ ๓
เพื่อ
เสริมสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึง
ลดความ
เหลี่ยมล้ํา
สร้างความ
เป็นธรรม
และ
ประชาชน
อยู่ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี มีความรู้มี
รายได้
เพียงพอ
สามารถพึง
ตนเองได้ ร้อย
ละ ๖๐

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

ความก้าว
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ หน้าของ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
เป้า
หมาย
๔
๑. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติด โครงการ
เชื้อ HIV ได้รับการสังคม
สงเคราะห์และพัฒนา
๔
คุณภาพชีวิต ร้อยละ ๖๐ โครงการ
๒. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐
พึงพอใจการพัฒนา
๔
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก โครงการ
เล็ก
๓. กลุ่มเป้าหมายพึง
๒๐
พอใจในการดําเนิน
โครงการ
โครงการไม่ต่ํากว่าร้อยละ
๖๐

ผลผลิต/โครงการ

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๕

๕

๕

๕

๑

๑

๑

๑

๔
โครงการ

๗

๗

๗

๗

๑๐. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV

๑๕๕๐

๑๕๙๗

๑๖๔๕

๑๖๙๕

ปีละ ๗
คน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓

๑๒. สนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ/
ทุพพลภาพ

๒๙๙ ๓๐๘ ๓๑๘ ๓๒๘

๒. การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
HIV เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนา
บทบาทของผู้นําชุมชน

๕. ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
๖. ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๗. อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
เด็ก รร.สพฐ. ในเขต อบต.
พลับพลา
๘. ฝึกอบรม/อบรม/รณรงค์
พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ตัวแทน
ประชาคม ตัวแทน อช. กลุ่ม
อสม. อบรมประชุมประชาคม
ของหมู่บ้าน จํานวน ๕
โครงการ
๙. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน

๑๑. สร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

อบต.
พลับพลา

สํานักงาน
ปลัด,
กอง
สวัสดิการ
สังคม
อบต.
พลับพลา

-๘๙แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๓,๔,๖
๓.พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อ
สร้างและ
กระจาย
รายได้สู่
ประชาชนใน
พื้นที่
๔.สังคม
คุณภาพที่
ทั่วถึงยั่งยืน
เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นเมืองน่า
อยู่
๖.ส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่ง
คงของ
บ้านเมือง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๒,๔,๕,๗,๙
๒.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา
๔.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม
๕.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข
๗.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา
๙.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๓
ยุทธศาสตร์
สร้างสังคมให้
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

พันธกิจ
เป้าประสง
ค์ที่ ๓
เพื่อ
เสริมสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึง
ลดความ
เหลี่ยมล้ํา
สร้างความ
เป็นธรรม
และ
ประชาชน
อยู่ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี มีความรู้มี
รายได้
เพียงพอ
สามารถพึง
ตนเองได้ ร้อย
ละ ๖๐

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๔

๔

๔

๔

แนวทางการพัฒนา
๒. การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
HIV เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนา
บทบาทของผู้นําชุมชน

๓. การสนับสนุนส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย
๔
โครงการ

๑. ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติด
เชื้อ HIV ได้รับการสังคม
สงเคราะห์และพัฒนา
๔
คุณภาพชีวิต ร้อยละ ๖๐ โครงการ
๒. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐
พึงพอใจการพัฒนา
๔
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก โครงการ
เล็ก
๓. อบต.มีผลการ
๔
ปฏิบัติงานร้อยละ ๗๐
โครงการ
ขึ้นไป
๔
โครงการ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
๔
พอใจในการดําเนิน
โครงการ
โครงการ/กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
๑๖
โครงการ

ผลผลิต/โครงการ
๑๓. สงเคราะห์และช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจนและด้อย
โอกาส
๑๔. ส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

สวัสดิการ
สังคม
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

๑๕. จัดสวัสดิการแก่คนพิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
๑๖. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กบั
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส
๑๗. เยี่ยมเยือนฟื้นฟูผู้พกิ าร
สูงอายุ ผู้ปว่ ยเอดส์ และกลุ่ม
เสี่ยง
๑. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

๒. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

-๙๐แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๓,๔,๖
๓.พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อ
สร้างและ
กระจาย
รายได้สู่
ประชาชนใน
พื้นที่
๔.สังคม
คุณภาพที่
ทั่วถึงยั่งยืน
เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นเมืองน่า
อยู่
๖.ส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่ง
คงของ
บ้านเมือง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๒,๔,๕,๗,๙
๒.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา
๔.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม
๕.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข
๗.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และกีฬา
๙.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๓
ยุทธศาสตร์
สร้างสังคมให้
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๓
เพื่อ
เสริมสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่าง
ทั่วถึง ลด
ความเหลี่ยม
ล้ํา สร้าง
ความเป็น
ธรรม และ
ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสง
ค์ (ตัวชี้วัด
รวม)

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มี
ความรู้มี
รายได้
เพียงพอ
สามารถ
พึงตนเอง
ได้ ร้อยละ
๖๐

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๘
โครงการ
๔
โครงการ

๑. ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ
๒. ฝึกทบทวนแก่สมาชิก
อปพร.(อบต.)

ผลผลิต/โครงการ

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๒

๒

๒

๒

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๔
โครงการ

๓. การจัดหาถังดับเพลิงประจํา
หมู่บ้าน

๑

๑

๑

๑

๔
โครงการ

๔. อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
แลหมอกควัน

๑

๑

๑

๑

๑. รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ

๓

๓

๓

๓

๔
โครงการ
๑๒
โครงการ

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๔ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ํา

๕. การสาธารณสุขด้าน
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน การควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๖. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยการ
บูรณาการจากทุกภาคส่วน

ยาเสพติดในเขต อบต.ที่
ลดลงร้อยละ ๑๐

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

สํานักงาน
ปลัด
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

สํานักงาน
ปลัด
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุข การ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ
ดําเนินการ ๓. สนับสนุนโครงการทําหมัน
ปีละ ๑ สุนัข แมว
ครั้ง
๔
๑. อบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ
๔
๒. จัดซื้อหาสารตรวจยาเสพติด
โครงการ
๔
๓. อุดหนุน รร สพฐ.โครงการ
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กอง
การศึกษา
ฯ

-๙๑แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๕
พัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
และการ
บริหารจัดการ
น้ําอย่าง
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๑๐
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๔
ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความ
สมดุลอย่าง
ยั่งยืน

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๔
เพื่อการ
อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความ
สมดุลอย่าง
ยั่งยืนซึ่ง
เป็นไปตาม
แนวทาง
ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)

มลภาวะ
และ
สิ่งแวดล้อ
มที่เป็นพิษ
ลดลง ร้อย
ละ ๖๐
สงบสุข

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑๘

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๖๐

๖๕

๖๐

๖๕

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

สํานักงาน
ปลัด
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

- ประชาชนพึงพอใจใน
การดําเนินงานตาม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐
- ปัญหาขยะลดลงร้อยละ
๒๐

๑๘
หมู่บ้าน

๑. จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย

๑๘
หมู่บ้าน

๒. จัดหาถังขยะมูลฝอย

๑๘
หมู่บ้าน

๓. บริหารจัดการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน

ประชาชนพึงพอใจในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๔
โครงการ

๑. ขุดสระน้ํา

๑

๔
โครงการ

๒. พัฒนาแหล่งน้ํา/ปรับปรุง
แหล่งน้ํา

๑

๑

๔
โครงการ

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทําสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

๗๐

๗๕

ความพึง
พอใจ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕
ความพึง
พอใจ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

๔. ปลูกป่าชุมชน

สํานักงาน
ปลัด

๕. ปักแนวเขตที่สาธารณะ

กองช่าง
อบต.
พลับพลา

๗๐

๗๕

๑. การกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

๒. การจัดการ การบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

กองช่าง
อบต.
พลับพลา

-๙๒แบบ ยท. ๐๔

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๖
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่ง
คงของ
บ้านเมือง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๘
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๕
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๕
เพื่อสนับสนุน
ประชาชนทุก
ภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
และ
ตรวจสอบ
การทํางาน
ของภาครัฐ
ตาม
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

การบริหาร ๑๑
จัดการของ
อบต. มีผล
การ
ปฏิบัติงาน
ที่มี
ประสิทธิภ
าพสูงร้อย
ละ ๗๐
ขึ้นไป
-

๑๐

๑๐

๑๐

-

๑

-

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
อบต. มีผลการปฏิบัติงาน
สูงร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
จากการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารงาน

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

ผลผลิต/โครงการ

ดําเนินการ
ในปี ๖๐
จํานวน
๑๑
โครงการ
และปีละ
๑๐
โครงการ
ตามลําดับ

๑. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารจัดการ เช่น วัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ การก่อสร้าง/ต่อ
เติมต่างๆ เกี่ยวกับอาคาร
สํานักงาน ลานจอดรถ และ
ที่ดินสิ่งก่อสร้างต่างๆ

๑
โครงการ
ปี ๖๒
๑
โครงการ

๒. ก่อสร้างอาคารสํานักงาน

ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ
ปีละ ๑
ครั้ง

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

สํานักงาน
ปลัด,กอง
การศึกษา
ฯ,กอง
สวัสดิการ
สังคม,กอง
ช่าง,กอง
คลัง
อบต.
พลับพลา
กองช่าง
อบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

๓. ปรับปรุงป้ายชื่อสํานักงาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔. ผลประโยชน์ตอนแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ
๕. ประดับธงชาติของสมาชิก
อาเซียน
๖. เตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริหาร สมาชิก

สํานักงาน
ปลัด,กอง
การศึกษา
ฯ,กอง
สวัสดิการ
สังคม,กอง
ช่าง,กอง
คลัง
อบต.
พลับพลา

-๙๓แบบ ยท. 04

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๖
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่ง
คงของ
บ้านเมือง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๘
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๕
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่
๕
เพื่อสนับสนุน
ประชาชนทุก
ภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
และ
ตรวจสอบ
การทํางาน
ของภาครัฐ
ตาม
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

การบริหาร ๑
จัดการของ
อบต. มีผล
การ
ปฏิบัติงาน
ที่มี
๗
ประสิทธิภ
าพสูงร้อย
ละ ๗๐
ขึ้นไป

๑

๑

๑

๑๐

๑๒

๘

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

แนวทางการพัฒนา
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
๑. อบต. มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงร้อยละ ๗๐
ขึ้นไป จากการใช้
เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน
๒. อบต. มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงร้อยละ ๗๐
ขึ้นไป จากบุคลากรใน
สังกัดที่มีความรู้จาก
การศึกษา อบรม วิจัย
เพิ่มพูนความรู้
๓.ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๗๐

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

ผลผลิต/โครงการ

ดําเนินการ ๑. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ปีละ ๑
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ครั้ง
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/
สมาชิก/พนักงานส่วนตําบล/
ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง
พนักงาน ๒. ฝึกอบรมบุคลากรเพิ่ม
เข้ารับการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ฝึกอบรม
ร้อยละ
๒๐
ดําเนินการ ๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ปีละ ๑
สารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้ง
ดําเนินการ ๔. การพัฒนาการบริหารงานที่
ปีละ ๑
มีประสิทธิภาพ
ครั้ง
จัดทํา
ทบทวนปี
ละครั้ง

๕. จัดทําหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษี

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

สํานักงาน
ปลัดอบต.
พลับพลา

อบต.
พลับพลา

สํานักงาน
ปลัด,กอง
การศึกษา
ฯ,กอง
สวัสดิการ
ฯ,กองช่าง,
กองคลัง
สํานักงาน
ปลัดอบต.
พลับพลา
กองคลัง,
กองช่าง

-๙๔๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๖
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และความมั่ง
คงของ
บ้านเมือง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
๘
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่
๖
ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ความมั่นคง
และสนับสนุน
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล
จังหวัด
อําเภอ

พันธกิจ
เป้าประสงค์ที่ ๖
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
ประชาชนจาก
ทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมตาม
ระบบการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย
และปฏิบัติงาน
หรือดําเนินการ
ตามภารกิจที่
ได้รับการถ่าย
โอนในการ
จัดระบบบริการ
สาธารณะ
ระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการ
กระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทาง
นโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด
อําเภอ

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)

การบริหาร
จัดการของ
อบต. มีผล
การ
ปฏิบัติงาน
ที่มี
ประสิทธิภ
าพสูงร้อย
ละ ๗๐
ขึ้นไป

แบบ ยท. ๐๔

ค่าเป้าหมาย
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)

๑. ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ความพึงพอใจของ
ประชาชนและการมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๐

๑

๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การสร้าง/การประเมินความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการของ อบต.ร้อยละ
๗๐ ขึ้นไป

๑

๑

๓. ส่งเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๑

๑

ภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนงานบริการกิจการ
สาธารณะ/สนับสนุน
แนวนโยบายของภาครัฐ
ประสบความสําเร็จร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป

ความก้าว
หน้าของ
เป้า
หมาย

หน่วย
งานรับผิด
ชอบหลัก

หน่วย
งานสนับ
สนุน

ดําเนินการ ๑. เลือกตั้งนายก/สมาชิก อบต. สํานักงาน
ปี ๖๐
ปลัดอบต.
พลับพลา
ดําเนินการ ๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ปีละ ๑
ครั้ง
ดําเนินการ ๓. ปกป้องสถาบันสําคัญของ
ปีละ ๑
ชาติ
ครั้ง
ดําเนินการ ๔. จัดตั้งศูนย์ปรองดอง
ทบทนปี
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
ละครั้ง
ดําเนินการ ๑. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ปีละ ๑
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ครั้ง
ด้านคุณภาพการให้บริการ

อบต.
พลับพลา

ผลผลิต/โครงการ

ดําเนินการ ๑. อุดหนุน อบต.กระโทก ตาม
ปีละ ๑
โครงการศูนย์รวมข้อมูล อปท.
ครั้ง
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างของ อปท.
ระดับอําเภอ
ดําเนินการ ๒. อุดหนุนอําเภอโชคชัยตาม
ปีละ ๑
โครงการพระราชพิธี รัฐพิธี
ครั้ง
และงานประเพณีต่างๆ

-๙๕๔.๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ลําดับ
ยุทธศาตร์
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒
๓

๔
๕

๖

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา
๒. อบจ. นม
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การ ๑. สํานักงานปลัด
ท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน ๒. กองช่าง
๓. กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
๑. สํานักงานปลัด
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. กองช่าง
๓. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ๑. สํานักงานปลัด
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
๒. กองช่าง
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
๑. สํานักงานปลัด
บ้านเมืองที่ดี
๒. กองช่าง
๓. กองสวัสดิการสังคม
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. กองคลัง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ ๑. สํานักงานปลัด
มั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

๔.๔ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา
๑. การก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ต่อเติม/ ซ่อมแซม/ เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ํา
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา สะพาน ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
๒. การสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๓. การขยายเขต/ ก่อสร้า ง/ ปรั บปรุ ง/ บํา รุงรั กษา/ ซ่อมแซม ไฟฟ้ าสาธารณะ ไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
๔. การขยายเขต/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน
๕. การก่อสร้าง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซ่อมแซม การบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ

-๙๖มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่
๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาในด้านการ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบ
การพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนใน
การดํารงชีวิตอย่างพอเพียง และด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีส านและรองรั บ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น ในด้ า นการพั ฒ นาและเชื่ อมโยงโครงสร้ า งพื้ นฐานด้ า นการ
คมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน มีแนวทางการพัฒนา
๑. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ และภูมิปัญญาท้องถิน่
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ ส่งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ ลานค้าชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ มีแนวทางการพัฒนาขุดลอก
คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง
วางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๕ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ แนวทางการพัฒนา การบริหาร
จัดการน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน เพื่ออุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา มี
แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
อย่างมีคุณภาพ นําเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการ
แข่งขันอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต
พลังงานสะอาด แนวทางการพัฒนา สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อ

-๙๗เพิ่มมูลค่าและพัฒนามาตรฐานสินค้าสู่สากล และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีแนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
๒. การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อ HIV และเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
๕. การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่
ติดต่อ
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ
บูรณาการจากทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน และด้านการสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนา
สังคมคุณภาพที่ทั่วถึงยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึง
การศึกษา ด้านการส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่
มีคุณภาพ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้าน
การดําเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นเมืองน่าอยู่ แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา ด้านการส่งเสริมศาสนา
ด้านการช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ด้าน
การเสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่าง
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง

-๙๘แนวทางการพัฒนาที่ ๔ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการ
พัฒนา ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง แนวทางการ
พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันการปราบยาเสพติด ด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกําลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ ความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ แนว
ทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนาด้านการดําเนินการ
สนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่งคงของบ้านเมือง แนวทางการพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันการปราบยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนา
๑. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
๒. การจัดการ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่
๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม
สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทําระบบ
กําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ แนวทางการพัฒนาด้าน
พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางการ
พัฒนา
๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่
๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาด้านการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุด

-๙๙ของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ ด้านการสนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และใน
การสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน และเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง แนวทางการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ มีแนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง/การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่
๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนา และเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบ้านเมือง แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา คือ “ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” ซึ่งมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับพันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ตาม
แบบ ยท. ๐๒ และก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการตามแบบ ยท. ๐๑ และนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาสามปีซึ่ง
มีรายละเอียดผลผลิตและโครงการตามแบบ ผ. ๐๑ ตามลําดับต่อไป

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๕.๑.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดย
ให้ มี ก ารประชุ ม กํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลและออกพื้ น ที่ สุ่ ม ตรวจติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของอบต. ดังนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก
จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ทุกปี และสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อที่ผู้บริหารจะ
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการพัฒนา และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทราบโดยทั่วกันตามลําดับต่อไป
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ
แก่ประชาชน จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดําเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมา
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลองค์การ
บริหารส่วนตําบล
พลับพลา

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

-๑๐๑ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารเสนอต่อสภา อบต. และ คณะกรรมการ
พัฒนา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน

๕.๑.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล
เป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ มี ๒ แบบ ดังนี้

-๑๐๒๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ
เป็นการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้ งบประมาณใน
แต่ ล ะโครงการโดยพิ จ ารณาจากเป้ า หมายของโครงการที่ ได้ กํ า หนดไว้ ในแผนการดํ า เนิ น งานและจํ า นวน
งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง
๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ
เป็นการประเมินผลความสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการ
อบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ ได้กําหนดไว้ใน แผนพัฒนาสาม
ปีแลแผนการดําเนินงานประจําปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทําการสํารวจความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้
ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๕.๒ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๕.๒.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ข้อ ๒๘ ได้กําหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ กจํ า นวนสามคน ผู้ แ ทนประชาคมท้ อ งถิ่ น ที่
ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้ อ ๒๙ ได้ กํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕.๒.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ว่า
สามารถเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ตั้ งไว้ ได้ ห รื อไม่ เพื่ อให้ บุ คลากรที่ เ กี่ ย วข้ องสามารถระดมความคิ ดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การดําเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ซึ่งประกอบไป
ด้วย การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการ

-๑๐๓ใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ได้ แ ก่ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ที่เ กี่ ย วข้ องต่ อผลการดํ า เนิ น งานขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
พลับพลาในภาพรวม การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กําหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐
วัน
๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ดั งนั้ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง ต้ องมี เ ครื่ อ งมื อที่ สํ า คั ญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนําข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

-๑๐๔-

แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………..องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา……………………………
ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑.มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของจังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
ไม่มี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน

-๑๐๕แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………….......................................…………………
๒. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............................................................................
ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี
ปีที่ ๑ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน
๓. ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด
อําเภอ
รวม

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปีที่ ๒ ๒๕๖๑
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปีที่ ๓ ๒๕๖๒
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปีที่ ๔ ๒๕๖๓
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

-๑๐๖๔. จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปีที่ ๑ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน
๓. ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
ความมั่นคง และ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด
อําเภอ
รวม

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปีที่ ๒ ๒๕๖๑
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปีที่ ๓ ๒๕๖๒
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปีที่ ๔ ๒๕๖๓
งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

รวม
งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

-๑๐๗๕. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี
ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ
จํานวน
ร้อยละ

จํานวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ

จํานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จํานวน
ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
จํานวน
ร้อยละ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การเกษตร เพือ่ บรรเทา
ปัญหาความยากจน
๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความมั่นคง
และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล
จังหวัด อําเภอ

รวม
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว การเกษตร เพือ่ บรรเทาปัญหาความ
ยากจน

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน

เงินโครงการไทยเข้มแข็ง
ปี............

งบปกติ
จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

รวม
จํานวนเงิน

ร้อยละ

-๑๐๘๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

รวม
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี...........
โครงการ

ดําเนินการเสร็จ
แล้ว

ผลการดําเนินงาน
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ดําเนินการ

รวม

หมายเหตุ งบประมาณที่เหลือรอส่งคืน

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. ...................................................................
๒. ...................................................................
๓. ...................................................................

ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป

-๑๐๙-

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ ๑ ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา………………….
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน …………………………………………………………….......
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี.........
๓. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการที่
ปรากฏยู่ในแผน
ได้ปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
อําเภอ
รวม
ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงาน
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
จากจํานวนแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น............ชุด ได้รับแบบตอบรับเพื่อประเมินความพึงพอใจ จํานวน.........ชุด
สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

-๑๑๐๑. เพศ
สถานภาพ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
๒. อายุ
สถานภาพ
อายุ
-

อายุต่ํากว่า ๒๐ ปี
อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี
อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี
อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี
อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี
อายุมากกว่า ๖๐ ปี
รวม
๓. ระดับการศึกษา
สถานภาพ

ระดับการศึกษา
๑. ประถมศึกษา
๒. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๓. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
๔. ปริญญาตรี
๕. สูงกว่าปริญญาตรี
๖. อื่นๆ ระบุ
รวม
๔. อาชีพ
สถานภาพ
อาชีพ
๑. รับราชการ
๒. เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
๓. ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
๔. รับจ้าง
๕. นักเรียนนักศึกษา
๖. เกษตรกรรม
๗. อื่น ๆ
รวม

-๑๑๑ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม
ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

-๑๑๒ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

-๑๑๓ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

-๑๑๔ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแนวทางที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี มีรายละเอียด
ดังนี้
๑. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ดตามและประเมิ นผลยุทธศาสตร์ สํา หรั บแผนยุ ทธศาสตร์ก าร
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ คะแนน
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) พันธกิจ ๕ คะแนน
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ ๕ คะแนน
(๗) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) ๕ คะแนน
(๘) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) ๕ คะแนน
(๙) ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน

-๑๑๕คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ ที่ควรได้ เ พื่ อเกิ ด ความสอดคล้ องและขับ เคลื่ อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการ สําหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ประกอบด้วย
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ คะแนน
(๔) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง ๕ คะแนน
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี
(๓ ปี) ๓ คะแนน
(๖) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ คะแนน
(๗) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๘) มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง ๓ คะแนน
(๙) โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ ๕ คะแนน
(๑๐) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ๕ คะแนน
(๑๑) ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ ๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ ๔ คะแนน
(๑๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
(๑๔) หน่วยงานรับผิดชอบสอดคล้องกับ แบบยท.๐๓ และแบบ ยท.๐๔ ๓ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิ ดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
สําหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์

คะแนน
๑๐
๒๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)

-๑๑๖ประเด็นการพิจารณา

คะแนน
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

๓.๕ พันธกิจ
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
๓.๗ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
๓.๘ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
๓.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวม
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑. ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) ข้อมูลทั่วไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต
การปกครอง ประชากร การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม
องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อมูล
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น เป็ น ข้ อ มู ล
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ
และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
(๓) จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ ( Positioning) ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๔) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๕) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
และศักยภาพ
(๑) การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเขื่ อ มโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

๑๐
(๒)

(๓) การวิ เ คราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า นแรงงาน การศึ ก ษา
สาธารณสุ ข ความยากจน อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น

๔

(๒)

(๒)

(๒)
(๒)

๒๕
๓

๒

-๑๑๗ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
และศักยภาพ
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่
S-Strength (จุดแข็ง) W-weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-THREAT (อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพสั งคมเศรษฐกิ จ สิ่ง แวดล้อ มของท้องถิ่น ประเด็ น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
จังหวัด
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
๓.๕ พันธกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ล ะ วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ
ประเด็นพันธกิจ
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้อง
๓ . ๗ ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ดั บ และสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่จัดเจน
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของเป้ า ประสงค์ โ ดยรวม เป็ น
ตัวกํ าหนดว่า ผลสัมฤทธิ์ จะเกิ ดขึ้ นโดยรวมในการพั ฒนา
ท้องถิ่น

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๔

๔
๔

๔

๖๕
๑๐

๑๐
๑๐
๕

๕
๕
๕

-๑๑๘ประเด็นการพิจารณา
๓.๘ จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต (แนว
ทางการพัฒนา)

รายละเอียดหลักเกณฑ์

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่
เกิ ด จากเป้ า ประสงค์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามชั ด เจน นํ า ไปสู่ ก ารจั ด ทํ า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี
๓.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ
พัฒนา
และคุ ณ ภาพของแนวทางการพั ฒ นา เป็ น ตั ว กํ า หนดว่ า
ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะ
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสาม
ปี
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่ อนํา ไปสู่ก ารจั ดทํ าโครงการเพื่ อพั ฒนาท้อ งถิ่ นใน
แผนพัฒนาสามปี
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๕

๕

๕

๑๐๐

ภาคผนวก
ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
ค. คณะกรรมการฯ

ก. รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ข การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
สําหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ พันธกิจ
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
๓.๗ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
๓.๘ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
๓.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
๑๐
๒๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

-๒ประเด็นการพิจารณา
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๑. ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) ข้อมูลทั่วไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต
การปกครอง ประชากร การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม
องค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อมูล
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น เป็ น ข้ อ มู ล
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ
และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
(๓) จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ ( Positioning) ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๔) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๕) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
และศักยภาพ
(๑) การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเขื่ อ มโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
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๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
และศักยภาพ
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่
S-Strength (จุดแข็ง) W-weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-THREAT (อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพสั งคมเศรษฐกิ จ สิ่ง แวดล้อ มของท้องถิ่น ประเด็ น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
จังหวัด
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
๓.๔ วิสัยทัศน์
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่
๓.๕ พันธกิจ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ล ะ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ประเด็นพันธกิจ
ที่จัดเจน
๓ . ๗ ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ดั บ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของเป้ า ประสงค์ โ ดยรวม เป็ น
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
ตัวกํ าหนดว่า ผลสัมฤทธิ์ จะเกิ ดขึ้ นโดยรวมในการพั ฒนา
ท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
๓.๘ จุดมุ่งหมายเพื่อการ
กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่
พัฒนาในอนาคต (แนว
เกิ ด จากเป้ า ประสงค์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ทางการพัฒนา)
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามชั ด เจน นํ า ไปสู่ ก ารจั ด ทํ า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี
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๓.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ
พัฒนา
และคุ ณ ภาพของแนวทางการพั ฒ นา เป็ น ตั ว กํ า หนดว่ า
ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะ
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสาม
ปี
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่ อนํา ไปสู่ก ารจั ดทํ าโครงการเพื่ อพั ฒนาท้อ งถิ่ นใน
แผนพัฒนาสามปี
รวมคะแนน
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