แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 2/๒๕๖๔

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่นได องคการบริหารสวนตํา บลพลับ พลา มีความ
จําเปน ที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/๒๕๖4
เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา สภาพพื้นที่ในการดําเนินการและความเดือดรอนของประชาชน
เพื่อใหสามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบันและใชเปนกรอบในการดําเนินการ
ตามงบประมาณรายจายตอไป
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

สารบัญ
หนา
บันทึกหลักการและเหตุผล

๑

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

12

แบบ ผ ๐1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

17

แบบ ผ ๐2 รายละเอียดโครงการพัฒนา

18

แบบ ผ 02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา(โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

22

ภาคผนวก
สําเนารายงานการประชุมสภาฯ

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/๒๕๖4
******************************************
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่น
ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
ขอ ๒๒/๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบ ริหาร สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเมื่อ
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหป ระชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิ บวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เพื่อแกไขปญหาความจําเปน เรงดวน ความ
เดือดรอนของประชาชน การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมตามสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวน
ตําบล สอดคลองกับสภาพพื้นที่ดําเนินงานจริง และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
โดยทําการเปลี่ยนแปลงในสวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวขอแผนพัฒนาจังหวัด
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร
ในภาพรวม และในสวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ สวนของบัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียด ดังตอไปนี้

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ตําแหนงทางยุทธศาสตร
1. เปนศูนยกลางการคมนาคม การทองเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาด ในภูมิภาค
2. เป นศู นยก ลางการศึก ษา ศาสนา กีฬ า ศิล ปวั ฒนธรรม และสาธารณสุข ที่มี คุณ ภาพ ตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปอง สถาบันหลักของชาติ
5. เปนตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเทีย่ วของภูมิภาค นวัตกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”
 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4
2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4
3) รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น รอยละ ๕
4) รอยละของประชากร ที่อยูใตเสนความยากจนลดลง (%)
5) คาดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น
6) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร)
1) สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การคา
การลงทุนและเศรษฐกิจ
2) ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4) เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art
City / Safe City)

-3 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต
และเพิ่มขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การคา การลงทุน
และเศรษฐกิจ

เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา
1. รอยละรายไดเฉลี่ยของ
ประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น
(%)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

1. เสริมสรางและพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานดาน
กายภาพและดานดิจิทัล
ยกระดับ ขีดความสามารถ
การคา การลงทุนและ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง

1. สงเสริมและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสเพื่อ
รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

โครงการ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนสง และ
การบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 1 กอสราง
ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา
ยกระดับ
เสนทางคมนาคมขนสง
และการบริหารจัดการ (โล
จิสติกส)
2. เพื่อขยายอัตรา 2. รอยละของผลิตภัณฑมวล 2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2. สงเสริมและพัฒนา กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนา
การเจริญเติบโตทาง รวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (%)
นครราชสีมา เพิ่มศักยภาพ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจและ
ยกระดับและกระจายรายได นครราชสีมา การ
นครราชสีมาทาเรือบก
กระจายรายไดให
ใหจังหวัด รวมทั้งจัดตั้ง
จัดตั้งทาเรือบก
นครราชสีมา (KORAT
จังหวัด
ทาเรือบกนครราชสีมา
นครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย
(KORAT Dry Port) และ
Dry Port) และศูนย กระจายสินคา (ICD)
ศูนยกระจายสินคา (ICD)
กระจายสินคา (ICD)
3. เพื่อเพิ่ม
3. อัตราคาขนสงและ
3. พัฒนาระบบโครงขาย
3. สงเสริมและพัฒนา กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพการ
กระจายสินคา
คมนาคมรองเชื่อมโยงกับ
การศึกษา การเรียนรู การศึกษา การเรียนรูดาน
คมนาคมการขนสง ลดลง (%)
โครงขายคมนาคมหลัก
ดานการคมนาคมสราง การคมนาคมสรางโอกาส
กระจายสินคา และ
ตอเชื่อมกับภาคและ
โอกาสและพัฒนาฝมือ และพัฒนา
พัฒนาการเชื่อตอ
ภูมิภาค เชน EEC , GMS
กําลังคน
ฝมือใหกับผูอยูในวัย
กับการ เดินทาง
เปนตน
แรงงานและ
ตอเนื่องหลาย
ผูประกอบการ
รูปแบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบ 4. เวลาที่ประหยัดไดจาก
4. สงเสริมและพัฒนา
4. สงเสริมและพัฒนา กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริม
โครงขายคมนาคม การเดินทางบนระบบทาง
ความสัมพันธและความ
ความสัมพันธและ
และพัฒนาความสัมพันธ
รองเชื่อมโยงกับ
(หนวย : นาที)
รวมมือดานการคา การ
ความรวมมือดาน
และความรวมมือดาน
โครงขายคมนาคม
ลงทุน เศรษฐกิจ และ
การคา การลงทุน
การคาการลงทุน
หลักตอเชื่อมกับ
ความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจ และ
ภาค และภูมภิ าค
ประเทศเมืองพี่เมืองนอง
ความสัมพันธระหวาง ความสัมพันธระหวาง
ประเทศเมืองพี่เมือง ประเทศเมืองพี่เมืองนอง
นอง
5. คะแนนคุณภาพของ
โครงสรางพื้นฐานทางถนน
ของประเทศไทย โดย
World Economic Forum
(หนวย : คะแนน (1-7)
6. รอยละความสําเร็จของ
ความรวมมือและแลกเปลี่ยน
อยางนอย 1 ดาน ไดแก
ดานการศึกษา ดานการคา
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เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา
การลงทุน หรือดานการทอง
เที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

โครงการ

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค
วัตถุประสงค

เปาหมายและตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ของประเด็นการพัฒนา
1. เพื่อเพิ่มขีด
1. จํานวนนักทองเที่ยว 1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใน
ความสามารถ ใน
เพิ่มขึ้น รอยละ 5
เขตอุทยานธรณีโคราช
การแขงขันดาน
(Khorat Geopark ใหได
การทองเที่ยว
มาตรฐานเชื่อมโยง กับ
Geopark ของภาคและของ
ภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อขยายอัตรา 2. รายไดจากการทอง 2. สรางเสริมโครงสราง
การเจริญเติบโตทาง เที่ยวเพิ่มขึ้น
พื้นฐาน ภาวะแวดลอม ดิจิทัล
เศรษฐกิจ
รอยละ ๕
ที่สนับสนุนการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหม ที่มาจากความ
โดดเดนในแตละพื้นที่ ทั้ง
แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน
เกษตร อุตสาหกรรม ศิลปะ
กีฬา (Sport City) อาหาร
สรางความเอกลักษณที่โดดเด
นของจังหวัด
3. อุทยานธรณีโคราชได 3. พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีด
รับการประกาศเปน
ความสามารถบุคลากรดาน
อุทยานธรณีโลกของ
การทองเที่ยว ทั้งหนวยงาน
ยูเนสโก
ภาครัฐ ผูป ระกอบการ
ภาคเอกชน และชุมชนที่
เกี่ยวของ
4. สรางเสริมระบบขอมูล
ขาวสาร การประชาสัมพันธ
และการตลาดดานการทอง
เที่ยว
5. เสริมสรางความสัมพันธ
และความรวมมือทองเที่ยว
ฉันทเมืองพี่เมืองนองกับ
ประเทศในภูมิภาค
6. ยกระดับการจัดงานทอง
เที่ยวของจังหวัดบนความ
หลากหลายและครบวงจร

แผนงาน
1. เสริมสรางและ
พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกแหลง
ทองเที่ยวที่
หลากหลาย
2. เสริมสรางและ
พัฒนาสินคา และ
บริการเกีย่ วกับ
แหลงทองเที่ยวใหมี
มูลคาเพิม่

3. สงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดาน
การทองเที่ยวและ
กีฬาสู
มาตรฐานสากล
4. สงเสริมและ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการท
องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา
แหลงทองเที่ยว สนามกีฬา
รวมทัง้ กิจกรรมการทองเที่ยว
และกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการการทอง
เที่ยว กีฬา และเครือขาย

กิจกรรมหลักที่ 3 การสงเสริม
และพัฒนาสินคาและบริการ
ดานการทองเที่ยว กีฬา และ
เครือขาย
กิจกรรมหลัก 4 การ
พัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
กีฬา และเครือขาย
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหาร
จัดการอุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลกยูเนสโก

-5 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
วัตถุประสงค

เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา
1. เพื่อมุงสูการ
1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
เติบโตทางเศรษฐกิจ ของรายไดเฉลี่ยของ
เชิงคุณภาพ
ครัวเรือนในจังหวัด
อุตสาหกรรมเชิง
นครราชสีมาเพิ่มขึ้นไม
นิเวศ และการ
นอยกวา 10% ภายใน
พัฒนาที่ยั่งยืน
ระยะเวลา 5 ป
2. เพื่อตอยอดผลิต 2. ความมั่นคงทางเกษตร
ทางการเกษตรและ และอาหารของจังหวัด
ของเสียไปสู
นครราชสีมาติดอันดับ 1
ผลิตภัณฑชีวภาพ
ใน 10 ของประเทศ
และผลิตภัณฑแปร ภายในระยะเวลา 5 ป
รูปมูลคาสูง
3. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
เชิงพื้นที่สูประตู
ระเบียง เศรษฐกิจ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ (NeEC)
4. เพื่อยกระดับ
เครือขายพันธมิตร
ตางประเทศ BCG
ของจังหวัด
นครราชสีมา (BCG
Korat Global
Network)
5. เพื่อสงเสริมและ
ยกระดับวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (Social
Enterprise) ดาน
การเกษตร อาหาร
และอุตสาหกรรม

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีในดานเกษตร อาหาร
ปลอดภัย และผลิตภัณฑ
แปรรูป
ไมนอยกวา 1,000 คน
ตอป

4. จํานวนครัวเรือนไดรับ
การสงเสริมอาชีพในพื้นที่
เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา
1,000 ครัวเรือนตอป

5. เครือขายพันธมิตร
ตางประเทศ BCG ของ
จังหวัดนครราชสีมา ไดแก
ประเทศจีน ลาว
พมา เขมร และเวียดนาม
เพื่อสงออกสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑแปรรูป
ทองถิ่น

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

1. พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานที่สนับสนุนระบบการ
ผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัย เพื่อการบริโภคและ
สงออก

1. สงเสริมและ
ยกระดับเศรษฐกิจ
เชิงคุณภาพและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ผลักดันและสงเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู
ภายนอก ภายใตความรวมมือ
ของกลุมผูประกอบการ
หนวยงาน และชุมชน

๒. พัฒนา
นวัตกรรมเกษตร
การแปรรูปสินคา
เกษตรปลอดภัย
และอุตสาหกรรม
สู การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Food
Valley)

โครงการ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเกษตร และอุตสาหกรรม
ปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการ
รวมกลุม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา
นวัตกรรมและเชื่อมโยง
เครือขายการผลิตผาไหมและ
ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล

3. พัฒนาสงเสริมการผลิตสิ
นคาเกษตรมูลคาสูง สราง
นวัตกรรม แบรนดจากพื้นที่
เชน ขาวหอมมะลิทมุ สัมฤทธิ์
(GI) เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง
(โคราช วากิว) ไมผล พืช
เศรษฐกิจทางเลือก ศูนยกลาง
เกษตรอุตสาหกรรมไหมครบ
วงจร สินคาเกษตรอินทรีย
4. ผลักดันระบบบริหาร
จัดการน้ําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
สามารถตอบสนอง ตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวติ อยางยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหาร
จัดการน้ํา สิ่งกอสรางแหลงกัก
เก็บน้ํา รวมทั้งระบบผันน้ํา/
สงน้ําทางและสะพานขามลํา
น้ําและสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

5. สงเสริมการตลาดสินคา
เกษตรและการยกระดับ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ใหเกษตร
และชุมชน พึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของรัฐ
เกษตรกร ประชาชนผูอยูในวัย
แรงงาน ผูป ระกอบการ และ
เกษตรกรรุนใหมสภู าคเกษตร
ตามกิจกรรมหลักที่ 5 การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
รัฐ เกษตรกร ประชาชนผูอยู
ในวัยแรงงาน ผูประกอบการ
และเกษตรกรรุนใหมสภู าค
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจ

กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริม
พัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิต
มูลคาสินคาเกษตรและสินคา
จากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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เปาหมายและตัวชี้วัดของ แนวทางการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

6. มูลคาเพิ่มของเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม
เปาหมายไมนอยกวารอย
ละ 5

โครงการ
พอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน หลักวิชาการ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล
กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม ดวย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสิ
นคาเกษตรสูสากล
กิจกรรมหลักที่ 7 การตอยอดผลผลิตทาง
การเกษตร พลังงาน และของเสียสู
ผลิตภัณฑ ชีวภาพและผลิตภัณฑแปรรูป
เพื่อเขาสู BCG Economy
กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐาน
สินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และ อาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อ
สังคมดานเกษตรอาหาร และอื่นๆ

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค

เปาหมายและตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ของประเด็นการพัฒนา
1. เพื่อลดความ
1. รอยละของประชากร 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่
ยากจนและความ ที่อยูใตเสนความยากจน ตอบโจทยการพัฒนากําลังคน
เหลื่อมล้ํา
(%)
ของพืน้ ที่โคราชและของประเทศ
การออกแบบและการวิจัยใน
การศึกษาที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนา
2. สัมประสิทธิ์การ
2. สรางเสริมการเรียนรูตลอด
โครงขายความ
กระจายรายได(Gini
ชีวติ ( Lifelong Learning )
คุมคลองทางสังคม Coefficient)
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่อง
ผูประกอบการเอกชน ชุมชนและ
ผูสูงอายุ ซึ่งสรางสังคมสูงวัยที่
เขมแข็งและมีคุณคา
3. เพื่อสราง
3. รอยละผูอยูในระบบ 3. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู
ภูมคิ ุมกันใหกับ
ประกันสังคมตอกําลัง
สูการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
สังคม
แรงงาน (%)
เศรษฐกิจพอเพียง การมีสวนรวม
ของครอบครัว ชุมชนและภาคี
เครือขายรวมทั้งภาคประชา
สังคม ในการดูแลสุขภาพ
สาธารณะกิจชุมชน
4. เพื่อใหประชาชน 4. ระดับความสําเร็จ
4. เสริมสรางและพัฒนา
เขาถึงโอกาสทาง
ของหนวยงานที่จัด
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกชวง
เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมสงเสริมดาน
วัย ผูที่ดอยโอกาส ลดความ
ศาสนา ศิลปะ
เหลื่อมล้ําทาง สังคม ยกระดับ

แผนงาน

โครงการ

1. สงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
สาธารณสุข

โครงการเสริมสรางความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และชุมชน
อยางมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

2. สงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษา

กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาการดูแลสุขภาพ การ
รักษาผูปวย ทุกชวงวัย ดวย
องคความรู และเทคโนโลยี

3. สงเสริมและ
พัฒนาดานศาสนา
วัฒนธรรม และ
ประเพณี

กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมและ
พัฒนาการ ศึกษาทุกชวงวัย
ดวยองคความรู
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

4. สงเสริมและ
พัฒนาบริการ
ภาครัฐดานอื่นๆ

กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมและ
พัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี
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5. เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคง เพื่อ
ปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ

6. เพื่อเปนศูนย
บริหารจัดการ
เครือขายการปองกัน
และแกไขปญหา
ดานความมั่นคงทุก
มิติ
7. เพื่อเสริมสราง
ความปรองดอง และ
ความสมานฉันทใน
ชาติ

เปาหมายและตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ของประเด็นการพัฒนา
วัฒนธรรม (ครั้ง)
สังคมใหเปนเมืองนาอยู
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
มุงสูสังคมคุณภาพสูง
5. อัตราสวนแพทยตอ
ประชากร (แพทย/คน) (ป
2560แพทย1,126 คน
ประชากร 2,639,266
คน)

5. เสริมสรางความมั่นคงทุก
มิติ ปกปองสถาบันหลักของ
ชาติ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ปองกันและ
ลดอุบัติเหตุในการคมนาคม
รวมถึงเตรียมความพรอม
รับมือกับภัยพิบัติ
6 .ประชาชนนักศึกษา
6. เพิ่มขีดความสามารถและ
และบุคลากรดานดิจิทัลรับ สรางความเขมแข็งเครือขาย
ความรูและประโยชนจาก ประชาชนในการปองกันและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน)
แกไข
ปญหายาเสพติด ปองกัน
ปราบปรามทุจริตและปญหา
อาชญากรรม
7. จํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ
15 - 59 ป (ป)

8. คาเฉลี่ยคะแนน O-net
ม.3 (คะแนน)
9. จํานวนตําบลทีเ่ ขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลัก ของชาติ
(ตําบล)
10. จํานวนตําบลทีเ่ ขา
รวมโครงการ/กิจกรรม
เครือขายการปองกันและ
แกไขปญหาทุกมิติ (ตําบล)
11. สรางการรับรูที่
ถูกตอง (ตําบล)
12. สรางการมีสว นรวม
(ตําบล)

แผนงาน

โครงการ

5. สงเสริมและพัฒนา หมู กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและ
บานลาหลัง ครัวเรือนที่ไม พัฒนาการใหบริการของภาครัฐ
ผานเกณฑ จปฐ.
ดวยองคความรู เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม

6. สรางความรูความ
เขาใจถึงความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา แล
พระมหากษัตริย ให
ประชาชนไดรับรูรับทราบ

กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

7. สงเสริม พัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
และการ เรียนรูหลักการ
ทรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 6 การสราง
ความรูความ
เขาใจ การประชาสัมพันธ/การ
เผยแผ/การ เทิดทูนและธํารงไว
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
8. สรางระบบเครือขายใน กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนา
ภาครัฐ และภาค
อาชีพ ตามแนวทางโครงการอัน
ประชาชน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และ
การเรียนรูหลักการทรงงาน
9. สงเสริมการสรางความ กิจกรรมหลักที่ 8 การสราง
ปรองดองสมานฉันทของ ระบบเครือขายในภาครัฐ และ
ประชาชน หรือนักเรียน
ภาคประชาชน
นักศึกษา ในจังหวัด
10. สงเสริมในการให
กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบ
ความรู และการมีสวนรวม การปองกันปราบปรามผูกระทํา
ของทุกภาคสวน
ความผิด และการสราง
เครือขายดานการรักษาความ
ปลอดภัย และการชวยเหลือ
ประชาชน
11. จัดระบบการปองกัน กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสราง
ปราบปรามผูกระทํา
ความมั่นคงและความปลอดภัย
ความผิด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของ
ประชาชน
12. สรางระบบเครือขาย
การทํางานเฝาระวัง

-8วัตถุประสงค์

เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

โครงการ

13. สงเสริมการเตรียม
ความพรอมเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบจากสา
ธารณภัย

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค

เปาหมายและตัวชี้วัด
ของประเด็นการ
พัฒนา
1. เพื่ออนุรักษ
1. อัตราการ
ทรัพยากรธรรมชา เปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ติและสิ่งแวดลอม ปาไมในจังหวัด
(จํานวน 1,920,525
ไร)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

โครงการ

1. ยกระดับประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการบริหาร
จัดการอนุรักษและพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว
ปาและสิ่งแวดลอม

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู
การปองกันและการใชประ
โยชนของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากร ปาไม และสัตวปา

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะครบ
วงจร สรางมูลคาทีย่ ั่งยืน(
BCG) และลดของเสีย
อันตราย สรางโคราชเมือง
สะอาดและปลอดภัย
3. การจัดการน้ําเสีย 3. ผลักดันในการใช
(แหง)
พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษพลังงาน สรางการ
มีสวนรวมของเอกชนและ
ชุมชนเพื่อการมีพลังงานที่
ยั่งยืน
4. พื้นที่บริหารจัดการ 4. สงเสริมการมีสวนรวม
น้ําเพิ่มขึ้น (ไร)
ของชุมชน โรงงาน
หนวยงานรัฐในการจัดการ
น้ําเสีย และพัฒนาฟนฟู
ลําน้ํา คู คลองสาธารณะ
5. สัดสวนปริมาณการ 5. พัฒนาการเรียนรูทุกช
ใชน้ํามันเชือ้ เพลิงเพื่อ วงวัยในการรักษา
ยานพาหนะตอ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ประชากร (ลิตร/คน) สรางความสมดุลและ
ยั่งยืน
6. สัดสวนปริมาณการ
ใชไฟฟาภาคครัวเรือน
ตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป)

2. สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ําในเขตและนอกเขต
ชลประทาน

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กิจกรรมหลักที่ 1 การ
อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรปาไม และสัตวปา
กิจกรรมหลักที่ 2 การ
บริหารจัดการน้ําในเขตและ
นอกเขตชลประทาน

2. เพื่อใชพลังงาน 2. ปริมาณขยะใน
อยางมี
จังหวัด (ตัน)
ประสิทธิภาพ

3. เพิ่มความสามารถในการ
บริหารจัดการขยะ และ
รณรงคใหทุกภาคสวนรวม
สํานึกรับผิดชอบตอ สังคม
เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ

กิจกรรมหลักที่ 3 การ
บริหารจัดการขยะ

4. สงเสริมการรณรงค
ประหยัดพลังงานและสงเสริม
การใชพลังงานสะอาด

กิจกรรมหลักที่ 4 การ
รณรงคประหยัดพลังงาน
และสงเสริมการใชพลังงาน
สะอาด

5. สงเสริมการมีสวนรวมการ
จัดการน้ําเสีย และสงเสริม
พัฒนาฟนฟู ลําน้ํา คู คลอง
สาธารณะ

กิจกรรมหลักที่ 5 การมีสวน
รวมในการจัดการน้ําเสีย
และสงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลํา
น้ํา คูคลอง สาธารณะ

6. สงเสริมการใหความรู สราง
จิตสํานึกประชาชน ได
ตระหนักถึงคุณคา และ
ประโยชนอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลักที่ 6
พัฒนาการเรียนรูในการ
รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
สรางความสมดุลและยั่งยืน

-97. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาในภาคทีไ่ มใช
ครัวเรือนตอ GPP
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลาน
บาท)
8. สัดสวนปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมตอ GPP
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท)

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
(SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)
วัตถุประสงค

เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาและ
1. รอยละความพึงพอใจต
ยกระดับกําลังคน
อประสิทธิภาพการพัฒนา
คุณภาพสูง บุคลากร องคกร
ของจังหวัดทั้งภาครัฐ 1.1 ประชาชน
ภาคเอกชน ภาค
1.2 บุคลากรภายในองค
ประชาสังคม และ
กร
สถาบันการศึกษา
2. เพื่อเพิ่ม
2. รอยละของครัวเรือนที่
ประสิทธิภาพการ
เขาถึงน้ําประปา (%)
บริหารจัดการภาครัฐ
4.0
3. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับโคราชเปน
เมืองคุณภาพสูง ที่มี
ความหลากหลาย

4. เพื่อเสริมสร
างศูนยการบริการ
ประชาสัมพันธ การ
บริการสาธารณะ

3. รอยละของครัวเรือนที่
เขาถึงไฟฟา (%)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

โครงการ

1. พัฒนาและยกระดับ
กําลังคนคุณภาพสูง
บุคลากรของจังหวัดทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา รองรับ
การเติบโตเศรษฐกิจใน
อนาคต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ4.0
รองรับการพัฒนาเมืองที่
เติบโต

พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐโครง
สรางเมืองคุณภาพสูง
และกําลังคนทุกภาค
สวนองคความรู
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐการพัฒนา
โครงสรางเมือง คุณภาพสูง
และกําลังคนทุกภาคสวน

3. พัฒนาและยกระดับ
โคราชเปนเมือง
คุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลาย ไดแก เมือง
อัจฉริยะ (SMART City)
เมืองแหงไมซ (MICE
City) เมืองแหงศิลปะ
(Art City) เมืองแหงค
วามปลอดภัย ( Safe
City )
4. รอยละของประชากรที่ 4. เสริมสรางศูนยการ
เขาถึงอินเตอรเน็ต (%)
บริการประชาสัมพันธ
การบริการสาธารณะ
แบบ One Stop
service ผานระบบ EKorat

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐกําลังคนทั้งบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและสถาบันการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับ
โครงสรางองคกรทุกภาคสวนมู
งสู เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลายเมืองอัจฉริยะ
(SMART City) เมืองแหงไมซ
(MICE City) เมืองแหงศิลปะ
(Art City) เมืองแหงความ
ปลอดภัย (Safe City)
กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การ
ตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

-10วัตถุประสงค

เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา
5. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในการให
บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายงบ
ประมาณ (%)
7. ระดับความสําเร็จการ
เปนเมืองแหงไมซ (MICE
City)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

โครงการ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทา
ปญหาความยากจน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร อบต. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
พลับพลา
(พ.ศ. ๒๕๖1แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
๒๕80)
เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒
๑. ดานโครงสราง
๒. ดานการสรางความ ๗. การพัฒนา
2.การพัฒนา
พื้นฐาน
สมารถในการแขงขัน โครงสรางพืน้ ฐาน
อุตสาหกรรม
และระบบโลจิสติกส การทองเทีย่ ว
และผลิตภัณฑ
ไหม
๒. การสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว การเกษตร
เพื่อบรรเทาปญหา
ความยากจน

๒. ดานการสรางความ ๓. การสรางความ
สมารถในการแขงขัน เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
๑. สรางเสริมระบบ
๖. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยง โครงสรางพื้นฐาน
ตอโครงขายคมนาคมแหง
อนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถ การคาการ
ลงทุนและเศรษฐกิจ
๑. การพัฒนา ๓. พัฒนานวัตกรรมการ ๑.การสานตอ
ขีด
ผลิต การแปรรูปสินคา
แนวทาง
ความสามารถ เกษตรปลอดภัยและ
พระราชดําริ
ในการแขงขัน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๓. ดานการ
เกษตร
5. ยกระดับบริหารจัดการ พัฒนาการเกษตร
อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
และแปรรูป
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุล
และยั่งยืน

-11ยุทธศาสตร อบต.
พลับพลา
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
๓. การสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ทั่วถึงและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖1๒๕80)
๓. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
๔. ดานการสราง
โอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทาง
สังคม

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒
๑. การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
๒. การสรางความ
เปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
๓. การ
4. เสริมสรางความมั่นคง ๒. ดานการพัฒนา
สงเสริมและ ในการพัฒนาคน และ
การศึกษา
พัฒนาการคา ชุมชนอยางมีคุณภาพตาม ๔. ดานการพัฒนา
การลงทุน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สังคม
และการคา
พอเพียง
๕. ดานการพัฒนา
ชายแดน
สาธารณสุข
๗. ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา
๙. ดานการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพยสนิ
๔. การอนุรกั ษและ
๕. ดานการสรางการ ๔. การเติบโตที่เปน ๑. การพัฒนา 5. ยกระดับบริหารจัดการ ๑๐. ดานการ
พัฒนา
เติบโตบนคุณภาพชีวติ มิตรกับสิ่งแวดลอม ขีด
ทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เปนมิตรกับ
เพื่อการพัฒนาอยาง ความสามารถ สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุล ทรัพยากรธรรมชา
และสิ่งแวดลอมใหเกิด สิ่งแวดลอม
ยั่งยืน
ในการแขงขัน และยั่งยืน
ติและสิ่งแวดลอม
ความสมดุลอยาง
เกษตร
ยั่งยืน
อุตสาหกรรม
และแปรรูป
๕. การบริหารราชการ ๖. ดานการปรับสมดุล ๖. การเพิม่
6. ยกระดับการบริหาร
๘. ดานการบริหาร
ตามหลักการบริหาร และพัฒนาระบบการ ประสิทธิภาพการ
จัดการภาครัฐรองรับการ จัดการบานเมืองที่
บานเมืองที่ดี
บริหารจัดการภาครัฐ บริหารจัดการใน
พัฒนาเมืองและสังคม
ดี
ภาครัฐและธรรมาภิ
คุณภาพสูง (SMART
บาลในสังคมไทย
City/ MICE City/ Art
City / Safe City)
๖. การสงเสริมการ
๑. ดานความมั่นคง
๕. ความมั่นคง
4. เสริมสรางความมั่นคง ๘. ดานการบริหาร
ปกครองระบอบ
ในการพัฒนาคน และ
จัดการบานเมืองที่
ประชาธิปไตย ความ
ชุมชนอยางมีคุณภาพตาม ดี
มั่นคง และสนับสนุน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
แนวนโยบายของ
พอเพียง
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ
6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART
City/ MICE City/ Art
City / Safe City)

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/๒๕๖4 ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
1

2

3

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการวางทอระบายน้ําสายบึงทุงนอย บานไทย หมูที่ 2
โครงการวางทอระบายน้ําจากบานนางสําเรียงถึง
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลับพลา บานไทย หมูที่
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.60 เมตร
2
ยาว 10 เมตร และขนาด 0.20 เมตร ยาว 105 เมตร
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
งบประมาณ ป ๖4 - 65 จํานวน 320,000 บาท
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตร พรอมบอพักน้ํา
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ยาว 185 เมตร
ปงบประมาณ ๒๕๖4 - 2565 หนา 62 ขอ 8
งบประมาณ ป 65 จํานวน 400,000 บาท
(เปลี่ยนแปลงจุดดําเนินงาน ปริมาณงาน และงบประมาณ)
โครงการปรับปรุงถมดิน สนามกีฬา พรอมทําลานกีฬา หมู 4
โครงการปรับปรุงถมดิน สนามกีฬา พรอมทําลานกีฬา
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
หมู 4
กวาง 60 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
งบประมาณ ป ๖4 - 65 จํานวน 400,000 บาท
กวาง 74 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
งบประมาณ ป 65 จํานวน 400,000 บาท
ปงบประมาณ ๒๕๖4 - 2565 หนา 64 ขอ 17
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน)
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายมานพ คลายกระโทก โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายมานพ คลาย
หมูที่ 6
กระโทก หมูที่ 6
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
กวาง 5 เมตร ยาว 334 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ป ๖3 - 65 จํานวน 900,000 บาท
งบประมาณ ป ๖3 จํานวน 350,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ป 64 จํานวน 460,000
ปงบประมาณ ๒๕๖3 - 2565 หนา 68 ขอ 30
ป 65 จํานวน 220,000 บาท
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ)

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความ ยุทธศาสตร
เปนจริงของพื้นที่
โครงสราง
- เพื่อแกไขปญหาความจําเปนและ พืน้ ฐาน
ความเดือนรอนของประชาชน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณป
2565

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

- เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณป
2565
- เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณป
2565

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองชาง

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองชาง

-13๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
4

5

6

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการวางทอระบายน้ําหนาศาลเจาปูถึงนานายคลาย หมู 7 โครงการวางทอระบายน้ําจากหนาศาลปูเจาถึงหัวสะพาน
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
วัดประชาวาส บานประดากุด หมู ๗
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตรพรอมบอพักน้ํา ยาว
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
125 เมตร
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา
งบประมาณ ป ๖4 - 65 จํานวน 320,000 บาท
ยาว 95 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
งบประมาณ ป 65 จํานวน 150,000 บาท
ปงบประมาณ ๒๕๖4 - 2565 หนา 69 ขอ 37
(เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงาน ปริมาณงานและ
งบประมาณ)
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิ าคซอยตะวันตก บานกุด โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิ าคซอยตะวันตก
สวาย หมูที่ 12
บานกุดสวาย หมูที่ 12
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ยาว 100 เมตร
ยาว 100 เมตร
งบประมาณ ป 64 จํานวน 20,000 บาท
งบประมาณ ป 65 จํานวน 30,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ยายปดาํ เนินงาน จากป 64
ปงบประมาณ 2564 หนา 77 ขอ 70
ยายเปนป 65 และเปลี่ยนแผนงานเปนแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการกอสรางถนน คสล.สายตนสงวน หมูที่ 12
โครงการกอสรางถนน คสล.สายตนสงวน หมูที่ 12
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
กวาง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร
กวาง 3 เมตร ยาว 412 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ป ๖3 - 65 จํานวน 750,000 บาท
งบประมาณ ป ๖3 จํานวน 270,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ป 64 จํานวน 450,000 บาท
ปงบประมาณ ๒๕๖3 - 2565 หนา 76 ขอ 68
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ)

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

- เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน
- เพื่อรองรับการจัดทํา
งบประมาณป 2565

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

- เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน
- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณป
2565

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พื้นฐาน

แผนงานเคหะ กองชาง
และชุมชน

- เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน
- เพื่อจัดทํางบประมาณป
2564

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองชาง

-14๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
7

โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลักกลางบานทาตะเคียน
หมู 13
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม.
- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร
- ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม.
งบประมาณ ป ๖3 - 65 จํานวน 3,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนา 10 ขอ 2

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลักกลางบานทา
ตะเคียน หมู 13 (เชื่อมบานไชยมงคลเหนือ หมูที่ 2
ต.ไชยมงคล อ.เมือง) นม.ถ 59-025
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.
- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 ม.
- ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว 540 ม. หนา 0.15 ม.
งบประมาณ ป ๖3 จํานวน 650,000 บาท
ป 64 จํานวน 2,500,000 บาท
ป 65 จํานวน 4,000,000 บาท
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ)

2. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน
๒.3 แผนงานการเกษตร
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบัน)
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
๑ โครงการวางทอระบายน้ําลน คลองตามูล บานโนนแดง
โครงการวางทอระบายน้ําลน คลองตามูล บานโนนแดง
หมูที่ ๑๖
หมูที่ ๑๖
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
วางทอระบายน้ําลน จํานวน ๑ แหง
วางทอระบายน้ําลน จํานวน ๑ แหง
งบประมาณ ป 64 - 65 จํานวน 20๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ป 65 จํานวน 35๐,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และเปลี่ยนแผนงานเปน
ในปงบประมาณ ๒๕๖4 – 2565 หนา 88 ขอ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

- เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพื้นที่
- เพื่อแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน
- เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

เหตุผลความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

- เพื่อนําไปจัดทํา
ยุทธศาสตร
แผนงาน
งบประมาณรายจายป เสริมสราง
อุตสาหกรรม
๒๕๖5
ความสามารถทาง และการโยธา
เศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว
การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปญหาความ
ยากจน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

-152. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน
๒.4 แผนงานการเกษตร
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
เหตุผลความจําเปน
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ในการเปลี่ยนแปลง
(เปลี่ยนแปลงใหม)
๑ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปศุสตั ว
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปศุสตั ว ภายใตโครงการ - เพื่อนําไปจัดทํา
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ งบประมาณรายจายป
จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว ปละ ๑ ครั้ง
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
๒๕๖5
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ในปงบประมาณ ๒๕๖1 – 2565 หนา 89 ขอ 1
จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว ปละ ๑ ครั้ง
งบประมาณ ป 65 จํานวน 1๐,๐๐๐ บาท
(เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เปลี่ยนยุทธศาสตรจากเดิม
ยุทธศาสตรที่ 2 มาเปน ยุทธศาสตรที่ 3 และเปลี่ยน
แผนงานจากเดิมแผนงานการเกษตรเปลี่ยนเปนแผนงาน
สาธารณสุข)
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
๑ โครงการอบรมและประชุมประชาคมตางๆของหมูบาน
โครงการประชาคมเพื่อจัดทํา/ทบทวน/เพิ่มเติม
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่น
จัดโครงการ/กิจกรรมปละ 1 ครัง้
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
งบประมาณ 20,๐๐๐ บาท
ดําเนินโครงการทุกปที่มีการจัดทํา/ทบทวน/เพิ่มเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แผนพัฒนาทองถิน่
ในปงบประมาณ ๒๕๖1 – 2565 หนา 89 ขอ 1
งบประมาณ ป 65 จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท
(เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ)

เหตุผลความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ยุทธศาสตรสราง
แผนงาน
สังคมใหมีคณ
ุ ภาพ สาธารณสุข
ชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง
และอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

ยุทธศาสตร

แผนงาน

- เพื่อนําไปจัดทํา
ยุทธศาสตรสราง
แผนงาน
งบประมาณรายจายป สังคมใหมีคณ
ุ ภาพ บริหารงาน
๒๕๖5
ชีวติ ที่ดีอยางทั่วถึง ทั่วไป
และอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-16๓. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.5 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบนั )
(พ.ศ. 2561 – 2565)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
1 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใต โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรม
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สวางควัฒนวรขัตติราชนารี
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- จํานวน ๑๘ หมูบาน
- จํานวน ๑๘ หมูบาน
- วัคซีนพรอมวัสดุอุปกรณ
- วัคซีนพรอมวัสดุอุปกรณ
งบประมาณ ป 65 จํานวน 6๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ 6๐,๐๐๐ บาท
(เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ในปงบประมาณ ๒๕๖1 – 2565 หนา 97 ขอ 4
2 จัดซื้อเวชภัณฑตอนและทําหมันสุนัข/แมว
โครงการผาตัดทําหมันสุนัขและแมว ภายใตโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
จํานวน ๑๘ หมูบาน
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
งบประมาณ 4๐,๐๐๐ บาท
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
ในปงบประมาณ ๒๕๖1 – 2565 หนา 98 ขอ 6
จํานวนสุนัขและแมวไมเกิน 30 ตัว ทั้ง 18 หมูบาน
ของตําบลพลับพลา
งบประมาณ ป 65 จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท
(เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และงบประมาณ)

เหตุผลความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อนําไปจัดทํา
ยุทธศาสตรสราง
แผนงาน
งบประมาณรายจายป สังคมใหมีคณ
ุ ภาพ สาธารณสุข
๒๕๖5
ชีวติ ที่ดีอยางทั่วถึง
และอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

สํานักปลัด

- เพื่อนําไปจัดทํา
ยุทธศาสตรสราง
แผนงาน
งบประมาณรายจายป สังคมใหมีคณ
ุ ภาพ สาธารณสุข
๒๕๖5
ชีวติ ที่ดีอยางทั่วถึง
และอยูรวมกันอยาง
มีความสุข

สํานักปลัด

-17-

แบบ ผ. ๐1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ.02)
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ.02/1)
รวม
3) ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและ
อยูรวมกันอยางมีความสุข
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.5 แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

ป 2562
ป 2563
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

ป 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

ป 2565
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

30,000

1

30,000

๒

๖๒๐,๐๐๐

๒

910,000

๕

1,520,000

๙

๓,๐๕๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐
๑,๒๗๐,๐๐๐

๑
๓

2,500,000
๓,๔๑๐,๐๐๐

๑
๗

๔,๐๐๐,๐๐๐
๕,๕๕๐,๐๐๐

๓
๑๓

๗,๑๕๐,๐๐๐
๑๐,๒๓๐,๐๐๐

๑,๒๗๐,๐๐๐

๓

๓,๔๑๐,๐๐๐

๑
๓
๔
๑๑

๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๕,๖๗๐,๐๐๐

๑
๓
๔
๑๗

๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐,๓๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑
๓

-

-

-

-

๓

-18-

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

รวม

โครงการ

โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคซอยตะวันตก
บานกุดสวาย หมูที่ 12

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหราษฎรมีน้ํา ยาว 100 เมตร
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

-

30,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป

-

-

-

-

30,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภค
บริโภคอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

โครงการวางทอระบายน้ําจาก
บานนางสําเรียงถึงโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลพลับพลา
บานไทย หมูที่ 2
โครงการปรับปรุงถมดิน สนาม
กีฬา พรอมทําลานกีฬา
หมู 4

เพื่อระบายน้ําได
สะดวก

วางทอระบายน้ํา
ขนาด 0.30 เมตร
พรอมบอพักน้ํา
ยาว 185 เมตร
เพื่อใหมีสนาม
กวาง 74 เมตร
กีฬาที่ไดมาตรฐาน ยาว 95 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

-

-

-

-

400,000

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ
๖๐ ขึ้นไป

- ทําใหการ
ระบายน้ําสะดวก
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน

-

-

-

-

400,000

ทําใหมีสนาม
กีฬาที่ได
มาตรฐาน

3

โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานนายมานพ คลายกระ
โทก หมูที่ 6

กวาง 5 เมตร
ยาว 334 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

350,000

460,000

220,000

4

เพื่อถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก
เพื่อระบายน้ําได
สะดวก

ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการรอยละ
๖๐ ขึ้นไป
ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป

โครงการวางทอระบายน้ําจาก
หนาศาลปูเ จาถึงหัวสะพานวัด
ประชาวาส บานประดากุด
หมูที่ ๗
โครงการกอสรางถนน คสล.สาย เพื่อถนนได
ตนสงวน หมูที่ 12
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

วางทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 เมตร
พรอมบอพักน้ํา
ยาว 95 เมตร
กวาง 3 เมตร
ยาว 412 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-

150,000

ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ
๖๐ ขึ้นไป

- ทําใหการ
กองชาง
ระบายน้ําสะดวก
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน

-

-

270,000

450,000

-

ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐
ขึ้นไป

กองชาง
- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก
- ลดอุบัติเหตุ

1

2

5

กองชาง

กองชาง
- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก
- ลดอุบัติเหตุ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

6

รวม

โครงการ

โครงการวางทอระบายน้ําลน
คลองตามูล บานโนนแดง หมูที่
๑๖

วัตถุประสงค
เพื่อการบริหาร
จัดการน้ําใน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอระบายน้ําลน
จํานวน ๑ แหง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

2565
(บาท)

-

35๐,๐๐๐

620,000 910,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคณ
ุ ภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูร วมกันอยางมีความสุข
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการประชาคมเพื่อจัดทํา/ เพื่อใหประชาชน
ดําเนินโครงการทุกป
ทบทวน/เพิ่มเติม แผนพัฒนา
เห็นความสําคัญ
ที่มีการจัดทํา/
ทองถิ่น
และมีสวนรวมใน ทบทวน/เพิ่มเติม
การพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น
รวม

2564
(บาท)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการรอยละ
๖๐ ขึ้นไป

- ทําใหมีการ
บริหารจัดการ
น้ําเพื่อ
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

1,520,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
20,000

-

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ
60

ทําใหประชาชน
เห็นความสําคัญ
และมีสวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

-21รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาสาธารณสุข
๓. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร เพื่อดําเนินการ
จัดอบรม
๑๐,๐๐๐
ปศุสัตว ภายใตโครงการสัตว โครงการฝกอบรม อาสาสมัครปศุ
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค อาสาสมัครปศุสตั ว สัตว ปละ ๑
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ใหมีความรู
ครั้ง
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟา
ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
2 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
- เพื่อสํารวจขอมูล - จํานวน ๑๘
๖๐,๐๐๐
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใต และขึ้นทะเบียน
หมูบาน
โครงการสัตวปลอดโรคคน
สุนัขและแมว
- วัคซีนพรอม
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
วัสดุอุปกรณ
ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
3 โครงการผาตัดทําหมันสุนัขและ - เพื่อควบคุม
จํานวนสุนัขและ
3๐,๐๐๐
แมว ภายใตโครงการสัตว
ปริมาณประชากร
แมวไมเกิน 30
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค สุนัขและแมวไมให ตัว ทั้ง 18
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
เพิ่มจํานวนมากขึ้น หมูบาน ของ
ศาสตราจารยดร.สมเด็จเจาฟาฯ - เพื่อลดคาใชจายใน ตําบลพลับพลา
กรมพระศรีสวางควัฒน
การเลีย้ งสุนัขและ
วรขัตติยราชนารี
แมวของประชาชน
รวม
100,000

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน
อาสาสมัครปศุสตั ว
อาสาสมัครปศุ ไดรับการฝกอบรม
สัตวที่ไดเขา
รับการอบรม
ไมนอยกวา
รอยละ 60

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

ทําใหปองกันและลด สํานักปลัด
ความเสีย่ งจากโรคพิษ
สุนัขบาทั้งในคนและ
สัตว

ประชากรสุนัข
และแมวจรจัด
ไดรับการ
ควบคุมไมนอย
กวารอยละ
๖๐ของ
เปาหมาย

- ทําใหควบคุม
สํานักปลัด
ปริมาณประชากรสุนัข
และแมวไมใหเพิ่ม
จํานวนมากขึ้น
- ทํางานลดคาใชจาย
ในการเลี้ยงสุนัขและ
แมวของประชาชน
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการกอสรางถนน
คสล. สายหลัก
กลางบานทาตะเคียน
หมู 13 (เชื่อมบานไชย
มงคลเหนือ หมูที่ 2
ต.ไชยมงคล อ.เมือง)
นม.ถ 59-025

วัตถุประสงค
เพื่อถนนได
มาตรฐาน
ราษฎรไดใช
สัญจรไปมา
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว
550 ม. หนา 0.15 ม.
- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา
0.15 ม.
- ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว
540 ม. หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
650,000 2,500,000

650,000

2,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
4,000,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา
ตามโครงการ
รอยละ ๖๐
ขึ้นไป
4,000,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก
- ลดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ภาคผนวก
สําเนารายงานการประชุมสภาฯ

