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บันทึกหลักการและเหตุผล 
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หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ขอ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ  ๒๒/๒  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร  สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย  และเมื่อ
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน เรงดวน ความ
เดือดรอนของประชาชน  การจัดสรรงบประมาณมคีวามเหมาะสมตามสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวน
ตําบล  สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ดําเนินงานจริง และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการเปลี่ยนแปลงในสวนที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวขอแผนพัฒนาจังหวัด 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร
ในภาพรวม  และในสวนที่  ๓ การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  สวนของบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
รายละเอียด ดังตอไปนี้  
 
 
 

  
  
  
  

  
  



สวนที่ สวนที่ 22  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

1.  เปนศูนยกลางการคมนาคม การทองเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาด ในภูมิภาค  
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพ่ือปกปอง สถาบันหลักของชาต ิ 
5. เปนตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน   จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4  
2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 4  
3) รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมขึ้น รอยละ ๕  
4) รอยละของประชากร ที่อยูใตเสนความยากจนลดลง (%)  
5) คาดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
6) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 6 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร) 

1) สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคา
การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art 
City / Safe City) 
 
 
 
 
 
 

“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเทีย่วของภูมิภาค นวัตกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต 
และเพิ่มขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน  โครงการ 

1. เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การคา การลงทุน
และเศรษฐกิจ 

1. รอยละรายไดเฉลี่ยของ
ประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
(%) 

1. เสริมสรางและพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน
กายภาพและดานดิจิทัล 
ยกระดับ ขีดความสามารถ
การคา การลงทุนและ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

1. สงเสริมและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจสิติกสเพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนสง และ
การบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักที่ 1 กอสราง 
ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา 
ยกระดับ 
เสนทางคมนาคมขนสง 
และการบริหารจัดการ (โล
จิสติกส) 

2. เพ่ือขยายอัตรา
การเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ
กระจายรายไดให
จังหวัด 

2. รอยละของผลติภณัฑมวล
รวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%) 

2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครราชสมีา เพิ่มศักยภาพ 
ยกระดับและกระจายรายได
ใหจังหวัด รวมทั้งจัดตั้ง
ทาเรือบกนครราชสีมา 
(KORAT Dry Port) และ
ศูนยกระจายสินคา (ICD) 

2. สงเสริมและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครราชสมีา การ
จัดตั้งทาเรือบก
นครราชสมีา (KORAT 
Dry Port) และศูนย
กระจายสินคา (ICD) 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครราชสมีาทาเรือบก
นครราชสมีา (KORAT 
Dry Port) และศูนย
กระจายสินคา (ICD) 

3. เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพการ
คมนาคมการขนสง 
กระจายสินคา และ
พัฒนาการเช่ือตอ
กับการ เดินทาง
ตอเนื่องหลาย
รูปแบบ 

3. อัตราคาขนสงและ
กระจายสินคา 
ลดลง (%) 

3. พัฒนาระบบโครงขาย
คมนาคมรองเช่ือมโยงกับ
โครงขายคมนาคมหลัก
ตอเชื่อมกับภาคและ 
ภูมิภาค เชน EEC , GMS 
เปนตน 

3. สงเสริมและพัฒนา
การศึกษา การเรียนรู
ดานการคมนาคมสราง
โอกาสและพัฒนาฝมือ 
กําลังคน  

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา
การศึกษา การเรียนรูดาน
การคมนาคมสรางโอกาส
และพัฒนา  
ฝมือใหกับผูอยูในวัย
แรงงานและ
ผูประกอบการ 

4. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงขายคมนาคม
รองเชื่อมโยงกับ
โครงขายคมนาคม
หลักตอเช่ือมกับ
ภาค และภูมภิาค 

4. เวลาที่ประหยัดไดจาก
การเดินทางบนระบบทาง 
(หนวย : นาที) 

4. สงเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธและความ
รวมมือดานการคา การ
ลงทุน เศรษฐกิจ และ 
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 

4. สงเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธและ
ความรวมมือดาน
การคา การลงทุน 
เศรษฐกิจ และ 
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศเมืองพ่ีเมือง
นอง 

กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริม
และพัฒนาความสัมพันธ
และความรวมมือดาน
การคาการลงทุน 
เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 

 5. คะแนนคุณภาพของ
โครงสรางพ้ืนฐานทางถนน
ของประเทศไทย โดย 
World Economic Forum 
(หนวย : คะแนน (1-7) 

   

 6. รอยละความสําเร็จของ
ความรวมมือและแลกเปลี่ยน 
อยางนอย 1 ดาน ไดแก 
ดานการศึกษา ดานการคา 
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วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน  โครงการ 

 การลงทุน หรือดานการทอง
เท่ียวและศลิปวัฒนธรรม 

   

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค 
วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด

ของประเด็นการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน  โครงการ 

1. เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถ ใน
การแขงขันดาน
การทองเท่ียว 

1. จํานวนนักทองเท่ียว
เพ่ิมขึ้น รอยละ 5 

1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
เขตอุทยานธรณีโคราช 
(Khorat Geopark ใหได
มาตรฐานเช่ือมโยง กับ 
Geopark ของภาคและของ
ภูมิภาคอาเซียน 

1. เสริมสรางและ
พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกแหลง
ทองเที่ยวท่ี
หลากหลาย 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท
องเท่ียวและกีฬา 
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา
แหลงทองเที่ยว สนามกีฬา 
รวมทัง้กิจกรรมการทองเท่ียว
และกีฬา 

2. เพ่ือขยายอัตรา
การเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

2. รายไดจากการทอง
เท่ียวเพ่ิมข้ึน  
รอยละ ๕ 

2. สรางเสริมโครงสราง
พ้ืนฐาน ภาวะแวดลอม ดิจิทัล 
ที่สนับสนุนการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหม ที่มาจากความ
โดดเดนในแตละพื้นที่ ทั้ง
แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร  
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ชุมชน 
เกษตร อุตสาหกรรม ศลิปะ 
กีฬา (Sport City) อาหาร 
สรางความเอกลักษณที่โดดเด
นของจังหวัด 

2. เสริมสรางและ
พัฒนาสินคา และ
บริการเก่ียวกับ
แหลงทองเที่ยวใหมี
มูลคาเพ่ิม 

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการการทอง
เท่ียว กีฬา และเครือขาย 

 3. อุทยานธรณีโคราชได
รับการประกาศเปน
อุทยานธรณีโลกของ
ยูเนสโก 

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีด
ความสามารถบุคลากรดาน
การทองเท่ียว ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ ผูประกอบการ 
ภาคเอกชน และชุมชนที่
เก่ียวของ 

3. สงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการดาน
การทองเท่ียวและ
กีฬาสู 
มาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลักที่ 3 การสงเสริม
และพัฒนาสินคาและบริการ 
ดานการทองเท่ียว กีฬา และ
เครือขาย 

  4. สรางเสริมระบบขอมูล
ขาวสาร การประชาสัมพันธ 
และการตลาดดานการทอง
เท่ียว 

4. สงเสริมและ
ประชาสมัพันธแหลง
ทองเที่ยว 

กิจกรรมหลกั 4 การ
พัฒนาการตลาดและ
ประชาสมัพันธการทองเท่ียว 
กีฬา และเครือขาย 

  5. เสริมสรางความสัมพันธ
และความรวมมือทองเที่ยว
ฉันทเมืองพ่ีเมืองนองกับ
ประเทศในภมูิภาค 

 กิจกรรมหลักที่ 5 บริหาร
จัดการอุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

  6. ยกระดับการจัดงานทอง
เท่ียวของจังหวัดบนความ
หลากหลายและครบวงจร 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน  โครงการ 

1. เพ่ือมุงสูการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจ
เชิงคุณภาพ 
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด
นครราชสมีาเพ่ิมขึ้นไม 
นอยกวา 10% ภายใน
ระยะเวลา 5 ป                                                                             

1. พัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนระบบการ
ผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัย เพ่ือการบรโิภคและ
สงออก 

1. สงเสริมและ
ยกระดับเศรษฐกิจ
เชิงคุณภาพและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตร และอุตสาหกรรม
ปลอดภัย Food Valley 
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการ
รวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือตอยอดผลติ
ทางการเกษตรและ
ของเสียไปสู
ผลิตภณัฑชีวภาพ 
และผลิตภัณฑแปร
รูปมูลคาสูง 

2. ความมั่นคงทางเกษตร
และอาหารของจังหวัด
นครราชสมีาติดอันดับ 1 
ใน 10 ของประเทศ 
ภายในระยะเวลา 5 ป 

2. ผลักดันและสงเสรมิการ
พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู
ภายนอก ภายใตความรวมมือ
ของกลุมผูประกอบการ  
หนวยงาน และชุมชน 

๒. พัฒนา
นวัตกรรมเกษตร 
การแปรรปูสินคา
เกษตรปลอดภัย 
 และอุตสาหกรรม
สู การพัฒนาที่
ยั่งยนื (Food 
Valley) 

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา
นวัตกรรมและเช่ือมโยง
เครือขายการผลิตผาไหมและ 
ผลิตภณัฑจากไหมสูสากล 

3. เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
เชิงพ้ืนที่สูประตู
ระเบียง เศรษฐกิจ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ (NeEC) 

3. ยกระดับคณุภาพชีวิตที่
ดีในดานเกษตร อาหาร
ปลอดภัย และผลติภณัฑ
แปรรูป  
ไมนอยกวา 1,000  คน
ตอป 

3. พัฒนาสงเสริมการผลิตสิ
นคาเกษตรมูลคาสูง สราง
นวัตกรรม แบรนดจากพ้ืนที่ 
เชน ขาวหอมมะลิทุมสัมฤทธิ์ 
(GI) เลี้ยงโคเนื้อคณุภาพสูง 
(โคราช วากิว) ไมผล พืช
เศรษฐกิจทางเลือก ศูนยกลาง
เกษตรอุตสาหกรรมไหมครบ
วงจร สินคาเกษตรอินทรีย 

 กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหาร
จัดการน้ํา สิ่งกอสรางแหลงกัก
เก็บน้ํา รวมท้ังระบบผันนํ้า/ 
สงน้ําทางและสะพานขามลํา
น้ําและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

4. เพ่ือยกระดับ
เครือขายพันธมิตร
ตางประเทศ BCG 
ของจังหวัด
นครราชสมีา (BCG 
Korat Global 
Network) 

4. จํานวนครัวเรือนไดรับ
การสงเสริมอาชีพในพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวา 
1,000 ครัวเรือนตอป 

4. ผลักดันระบบบรหิาร
จัดการน้ําใหเกดิประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลสูงสุด 
สามารถตอบสนอง ตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพ
ชีวติอยางยั่งยนื 

 กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริม
พัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิต
มูลคาสินคาเกษตรและสินคา 
จากสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. เพ่ือสงเสริมและ
ยกระดับวสิาหกิจ
เพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) ดาน
การเกษตร อาหาร 
และอุตสาหกรรม 

5. เครือขายพันธมิตร 
ตางประเทศ BCG ของ
จังหวัดนครราชสีมา ไดแก 
ประเทศจีน ลาว  
พมา เขมร และเวียดนาม 
เพ่ือสงออกสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑแปรรปู
ทองถ่ิน 

5. สงเสริมการตลาดสินคา
เกษตรและการยกระดับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ใหเกษตร
และชุมชน พึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยนื 

 กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของรัฐ 
เกษตรกร ประชาชนผูอยูในวยั
แรงงาน ผูประกอบการ และ
เกษตรกรรุนใหมสูภาคเกษตร
ตามกิจกรรมหลักที่ 5 การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
รัฐ เกษตรกร ประชาชนผูอยู
ในวยัแรงงาน ผูประกอบการ 
และเกษตรกรรุนใหมสูภาค
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจ 
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วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 

    พอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน หลักวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดจิิทัล 

 6. มูลคาเพ่ิมของเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม 
เปาหมายไมนอยกวารอย
ละ 5 

  กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม ดวย
เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสิ
นคาเกษตรสูสากล 

    กิจกรรมหลักที่ 7 การตอยอดผลผลิตทาง
การเกษตร พลังงาน และของเสียสู
ผลิตภณัฑ ชีวภาพและผลิตภณัฑแปรรูป
เพ่ือเขาสู BCG Economy 

    กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐาน
สินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
และ อาหารปลอดภัย 

    กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมดานเกษตรอาหาร และอื่นๆ 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด
ของประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 

1. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เหลื่อมล้ํา 

1. รอยละของประชากร 
ที่อยูใตเสนความยากจน 
(%) 

1. ยกระดับคณุภาพการศึกษาที่
ตอบโจทยการพัฒนากําลังคน
ของพ้ืนที่โคราชและของประเทศ 
การออกแบบและการวิจัยใน
การศึกษาที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

1. สงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
สาธารณสุข 

โครงการเสรมิสรางความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และชุมชน
อยางมีคุณภาพตามหลัก 
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง 

2. เพ่ือพัฒนา
โครงขายความ 
คุมคลองทางสังคม 

2. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได(Gini 
Coefficient) 

2. สรางเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวติ( Lifelong Learning ) 
พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวเนื่อง 
ผูประกอบการเอกชน ชุมชนและ
ผูสูงอายุ ซึ่งสรางสังคมสูงวยัท่ี
เขมแข็งและมคีุณคา 

2. สงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษา 

กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาการดูแลสุขภาพ การ
รักษาผูปวย ทุกชวงวยั ดวย 
องคความรู และเทคโนโลย ี

3. เพ่ือสราง
ภูมคิุมกันใหกับ
สังคม 

3. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอกําลัง 
แรงงาน (%) 

3. พัฒนาและสงเสริมการเรยีนรู
สูการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมสีวนรวม 
 ของครอบครัว ชุมชนและภาคี
เครือขายรวมท้ังภาคประชา
สังคม ในการดูแลสุขภาพ 
สาธารณะกิจชุมชน 

3. สงเสริมและ
พัฒนาดานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณ ี

กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมและ
พัฒนาการ ศึกษาทุกชวงวยั 
ดวยองคความรู  
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

4. เพ่ือใหประชาชน
เขาถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4. ระดับความสําเร็จ
ของหนวยงานที่จัด
กิจกรรมสงเสริมดาน
ศาสนา ศิลปะ  

4. เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกชวง
วัย ผูที่ดอยโอกาส ลดความ
เหลื่อมล้ําทาง สังคม ยกระดับ 

4. สงเสริมและ
พัฒนาบริการ
ภาครัฐดานอ่ืนๆ 

กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมและ
พัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณ ี
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วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด
ของประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 

 วัฒนธรรม (ครั้ง) สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มุงสูสังคมคณุภาพสูง 

  

5. เพื่อเสริมสราง
ความม่ันคง เพื่อ
ปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ 

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 

5. สงเสริมและพัฒนา หมู
บานลาหลัง ครัวเรือนท่ีไม
ผานเกณฑ จปฐ. 

กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและ
พัฒนาการใหบริการของภาครัฐ 
ดวยองคความรู เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม 

6. เพื่อเปนศูนย
บริหารจัดการ
เครือขายการปองกัน 
และแกไขปญหา 
ดานความมั่นคงทุก
มิติ 
 

6 .ประชาชนนักศึกษา
และบุคลากรดานดิจิทัลรับ
ความรูและประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 

6. เพิ่มขีดความสามารถและ
สรางความเขมแข็งเครือขาย
ประชาชนในการปองกันและ
แกไข  
ปญหายาเสพติด ปองกัน
ปราบปรามทุจริตและปญหา
อาชญากรรม 

6. สรางความรูความ
เขาใจถึงความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา แล
พระมหากษัตริย ให
ประชาชนไดรับรูรับทราบ 

กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

7. เพื่อเสริมสราง
ความปรองดอง และ
ความสมานฉันทใน
ชาติ 

7. จํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
15 - 59 ป (ป) 

 7. สงเสริม พัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
และการ เรียนรูหลักการ
ทรงงาน 

กิจกรรมหลักที่ 6 การสราง
ความรูความ 
เขาใจ การประชาสัมพันธ/การ
เผยแผ/การ เทิดทูนและธํารงไว
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 

 8. คาเฉลี่ยคะแนน O-net 
ม.3 (คะแนน) 

 8. สรางระบบเครือขายใน
ภาครัฐ และภาค
ประชาชน 

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนา
อาชีพ ตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิและ
การเรียนรูหลักการทรงงาน 

 9. จํานวนตําบลทีเ่ขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลัก ของชาติ 
(ตําบล) 

 9. สงเสริมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของ
ประชาชน หรือนักเรียน 
นักศึกษา ในจังหวัด  

กิจกรรมหลักที่ 8 การสราง
ระบบเครือขายในภาครัฐ และ
ภาคประชาชน 

 10. จํานวนตําบลทีเ่ขา
รวมโครงการ/กิจกรรม
เครือขายการปองกันและ
แกไขปญหาทุกมิติ (ตําบล)  

 10. สงเสริมในการให
ความรู และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน 

กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบ
การปองกันปราบปรามผูกระทํา
ความผิด และการสราง 
เครือขายดานการรักษาความ
ปลอดภัย และการชวยเหลือ
ประชาชน 

 11. สรางการรับรูที่
ถูกตอง (ตําบล) 

 11. จัดระบบการปองกัน
ปราบปรามผูกระทํา
ความผิด 

กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสราง
ความม่ันคงและความปลอดภัย
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของ
ประชาชน 

 12. สรางการมีสวนรวม 
(ตําบล) 

 12. สรางระบบเครือขาย
การทํางานเฝาระวัง 
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วตัถุประสงค ์ เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 

   13. สงเสริมการเตรียม
ความพรอมเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบจากสา
ธารณภัย 

 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 

วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด
ของประเด็นการ

พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 

1. เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

1. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ปาไมในจังหวัด 
(จํานวน 1,920,525 
ไร) 

1. ยกระดับประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการบริหาร
จัดการอนุรักษและพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิสัตว
ปาและสิ่งแวดลอม 

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู 
การปองกันและการใชประ 
โยชนของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากร ปาไม และสัตวปา 

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กิจกรรมหลักที่ 1 การ 
อนุรักษ ฟนฟ ูทรัพยากร 
ธรรมชาตส่ิิงแวดลอม 
ทรัพยากรปาไม และสตัวปา 

2. เพ่ือใชพลังงาน
อยางมี
ประสิทธภิาพ 

2. ปริมาณขยะใน
จังหวัด (ตัน) 

2. เพ่ิมประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการขยะครบ
วงจร สรางมลูคาทีย่ั่งยนื( 
BCG) และลดของเสยี 
อันตราย สรางโคราชเมือง
สะอาดและปลอดภยั 

2. สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ําในเขตและนอกเขต
ชลประทาน 

กิจกรรมหลักที่ 2 การ
บริหารจดัการน้ําในเขตและ
นอกเขตชลประทาน 

 3. การจัดการน้ําเสีย 
(แหง) 

3. ผลักดันในการใช
พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษพลังงาน สรางการ
มีสวนรวมของเอกชนและ 
ชุมชนเพ่ือการมีพลังงานที่
ยั่งยนื 

3. เพ่ิมความสามารถในการ
บริหารจดัการขยะ และ
รณรงคใหทุกภาคสวนรวม
สํานึกรับผิดชอบตอ สังคม
เก่ียวกับการลดปรมิาณขยะ 

กิจกรรมหลักที่ 3 การ
บริหารจดัการขยะ 

 4. พื้นที่บริหารจัดการ
น้ําเพิ่มขึ้น (ไร) 

4. สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชน โรงงาน 
หนวยงานรัฐในการจัดการ
น้ําเสีย และพัฒนาฟนฟู 
ลําน้ํา คู คลองสาธารณะ 

4. สงเสริมการรณรงค
ประหยดัพลังงานและสงเสริม
การใชพลังงานสะอาด 

กิจกรรมหลักที่ 4 การ
รณรงคประหยัดพลังงาน 
และสงเสรมิการใชพลังงาน
สะอาด 

 5. สัดสวนปรมิาณการ
ใชน้ํามันเชือ้เพลิงเพ่ือ
ยานพาหนะตอ
ประชากร (ลติร/คน) 

5. พัฒนาการเรียนรูทุกช
วงวยัในการรักษา
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
สรางความสมดุลและ
ยั่งยนื 

5. สงเสริมการมีสวนรวมการ
จัดการน้ําเสีย และสงเสริม
พัฒนาฟนฟู ลําน้ํา คู คลอง
สาธารณะ 

กิจกรรมหลักที่ 5 การมีสวน
รวมในการจดัการน้ําเสีย 
และสงเสรมิพัฒนา ฟนฟู ลํา
น้ํา คูคลอง สาธารณะ 

 6. สัดสวนปรมิาณการ
ใชไฟฟาภาคครัวเรือน
ตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 

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

กิจกรรมหลักที่ 6 
พัฒนาการเรียนรูในการ
รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
สรางความสมดุลและยั่งยนื 
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 7. สัดสวนปรมิาณการใช
ไฟฟาในภาคทีไ่มใช
ครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลาน
บาท) 

   

 8. สัดสวนปรมิาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมตอ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ 
ลานบาท) 

   

 

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

วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับกาํลังคน
คุณภาพสูง บุคลากร
ของจังหวัดทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา 

1. รอยละความพึงพอใจต
อประสิทธิภาพการพัฒนา
องคกร 
1.1 ประชาชน 
1.2 บุคลากรภายในองค
กร 

1. พัฒนาและยกระดับ
กําลังคนคุณภาพสูง 
บุคลากรของจังหวัดทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา รองรับ
การเติบโตเศรษฐกิจใน
อนาคต 

พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐโครง 
สรางเมืองคุณภาพสูง 
และกําลังคนทุกภาค 
สวนองคความรู 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐการพัฒนา
โครงสรางเมือง คุณภาพสูง 
และกําลังคนทุกภาคสวน 

2. เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
4.0 

2. รอยละของครัวเรือนที่
เขาถึงนํ้าประปา (%) 

2. เพ่ิมประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ4.0 
รองรับการพัฒนาเมืองท่ี
เติบโต 

 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐกําลังคนทั้งบุคลากร 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและสถาบันการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับโคราชเปน 
เมืองคุณภาพสูง ท่ีมี
ความหลากหลาย 

3. รอยละของครัวเรือนที ่
เขาถึงไฟฟา (%) 

3. พัฒนาและยกระดับ
โคราชเปนเมือง
คุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลาย ไดแก เมือง
อัจฉริยะ (SMART City) 
เมืองแหงไมซ (MICE 
City) เมืองแหงศิลปะ 
(Art City) เมืองแหงค
วามปลอดภัย ( Safe 
City ) 

 กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับ
โครงสรางองคกรทุกภาคสวนมู
งสู เมืองคณุภาพสูง ที่มีความ 
หลากหลายเมืองอัจฉริยะ 
(SMART City) เมืองแหงไมซ 
(MICE City) เมืองแหงศิลปะ 
(Art City) เมืองแหงความ
ปลอดภัย (Safe City) 

4. เพ่ือเสริมสร
างศูนยการบริการ
ประชาสมัพันธ การ
บริการสาธารณะ 

4. รอยละของประชากรท่ี
เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 

4. เสริมสรางศูนยการ
บริการประชาสมัพันธ 
การบริการสาธารณะ 
แบบ One Stop 
service ผานระบบ E-
Korat 

 กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสรมิและ
สนับสนุนการปฏิบติังาน การ
ตรวจตดิตาม และการ 
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 
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วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 

 5. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในการให
บริการภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

   

 6. รอยละความสําเรจ็
ของการเบิกจายงบ
ประมาณ (%) 

   

 7. ระดับความสําเร็จการ
เปนเมืองแหงไมซ (MICE 
City) 

   

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทา 

ปญหาความยากจน 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยาง 

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน  

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ  
 

สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร อบต.
พลับพลา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖1- 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

๑. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

๒. ดานการสรางความ
สมารถในการแขงขัน  

๗. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส 

2.การพัฒนา
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 
และผลิตภัณฑ
ไหม  

๑. สรางเสริมระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยง
ตอโครงขายคมนาคมแหง
อนาคต และเพ่ิมขีด
ความสามารถ การคาการ
ลงทุนและเศรษฐกิจ 

๖. ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. การสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาปญหา
ความยากจน 

๒. ดานการสรางความ
สมารถในการแขงขัน 

๓. การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยนื 

๑. การพัฒนา
ขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 

๓. พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินคา
เกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5. ยกระดับบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดลุ
และยั่งยืน 

๑.การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

๓. ดานการ
พัฒนาการเกษตร 
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ยุทธศาสตร อบต.
พลับพลา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖1- 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

๓. การสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ทั่วถึงและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 

๓. การพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
๔. ดานการสราง
โอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทาง
สังคม 

๑. การเสรมิสราง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 
๒. การสรางความ
เปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

๓. การ
สงเสริมและ
พัฒนาการคา
การลงทุน 
และการคา
ชายแดน 

4. เสริมสรางความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอยางมีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๒. ดานการพัฒนา
การศึกษา 

๔. ดานการพัฒนา
สังคม 

๕. ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

๗. ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

๙. ดานการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสนิ 

๔. การอนุรกัษและ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลอยาง
ยั่งยนื 

๕. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

๔. การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยนื 

๑. การพัฒนา
ขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 

5. ยกระดับบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดลุ
และยั่งยืน 

๑๐. ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บานเมืองท่ีด ี

๖. ดานการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

๖. การเพิม่
ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- 
 

6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART 
City/ MICE City/ Art 
City / Safe City) 

๘. ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ี
ดี 

๖. การสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

๑. ดานความมั่นคง ๕. ความมั่นคง - 
 

4. เสริมสรางความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอยางมีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART 
City/ MICE City/ Art 
City / Safe City) 

๘. ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ี
ดี 



สวนที่  3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง  ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2/๒๕๖4  ดังนี ้
๑.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
1 โครงการวางทอระบายน้ําสายบึงทุงนอย บานไทย หมูที่ 2 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 10 เมตร และขนาด 0.20  เมตร  ยาว  105  เมตร 
งบประมาณ   ป ๖4 - 65 จํานวน  320,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖4 - 2565 หนา 62  ขอ  8 

โครงการวางทอระบายน้ําจากบานนางสําเรียงถึง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลับพลา บานไทย หมูท่ี 
2 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตร พรอมบอพักน้ํา 
ยาว 185 เมตร  
งบประมาณ   ป 65 จํานวน  400,000  บาท  
(เปลี่ยนแปลงจุดดําเนินงาน ปริมาณงาน และงบประมาณ) 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณป 
2565 

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงถมดนิ สนามกีฬา พรอมทําลานกีฬา หมู 4 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  60 เมตร ยาว  110 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
งบประมาณ   ป ๖4 - 65 จํานวน  400,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖4 - 2565 หนา 64  ขอ  17 

โครงการปรับปรุงถมดิน สนามกีฬา พรอมทําลานกีฬา  
หมู 4 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  74  เมตร ยาว  95 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
งบประมาณ   ป 65 จํานวน  400,000  บาท  
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน) 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณป 
2565 

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายมานพ  คลายกระโทก  
หมูที่ 6 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  5  เมตร ยาว  300 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ   ป ๖3 - 65 จํานวน  900,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖3 - 2565 หนา 68  ขอ  30 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายมานพ  คลาย
กระโทก  หมูที่ 6 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  5  เมตร ยาว  334 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ   ป ๖3  จํานวน  350,000  บาท 
                 ป 64  จํานวน  460,000 
                 ป 65 จํานวน  220,000  บาท  
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ) 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปนและ
ความเดือนรอนของประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณป 
2565 

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 
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๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 โครงการวางทอระบายน้ําหนาศาลเจาปูถึงนานายคลาย หมู 7 

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตรพรอมบอพักน้ํา ยาว 
125 เมตร 
งบประมาณ   ป ๖4 - 65 จํานวน  320,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖4 - 2565 หนา 69  ขอ  37 

โครงการวางทอระบายน้ําจากหนาศาลปูเจาถึงหัวสะพาน
วัดประชาวาส บานประดากุด หมู ๗ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ํา  ขนาด  0.40  เมตร  พรอมบอพักน้ํา   
ยาว  95  เมตร 
งบประมาณ  ป 65  จํานวน  150,000  บาท  
 (เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงาน ปริมาณงานและ
งบประมาณ) 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือรองรับการจัดทํา
งบประมาณป 2565 

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

5 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาคซอยตะวันตก บานกุด
สวาย หมูที่ 12 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  100  เมตร 
งบประมาณ   ป  64  จํานวน  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ 2564 หนา  77  ขอ  70 

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมภิาคซอยตะวันตก  
บานกุดสวาย หมูที่ 12 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ยาว  100  เมตร 
งบประมาณ ป  65  จํานวน  30,000 บาท  
 (เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ยายปดาํเนินงาน จากป 64 
ยายเปนป 65 และเปลี่ยนแผนงานเปนแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

- เพ่ือใหสอดคลองกบัสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณป 
2565 

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายตนสงวน  หมูท่ี  12 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  3  เมตร  ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
งบประมาณ   ป ๖3 - 65 จํานวน  750,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖3 - 2565 หนา 76  ขอ  68 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายตนสงวน  หมูท่ี  12 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
กวาง  3  เมตร  ยาว  412  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
งบประมาณ   ป ๖3  จํานวน  270,000  บาท 
                 ป 64  จํานวน  450,000  บาท  
(เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ) 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือจัดทํางบประมาณป 
2564 

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 
-14- 

 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
7 โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลักกลางบานทาตะเคยีน 

หมู 13   
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- ชวงท่ี 1 กวาง 5 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. 
- ชวงท่ี 2 กวาง 4 เมตร ยาว 280 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
- ชวงท่ี 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 ครั้งท่ี 1/2563 หนา 10  ขอ  2 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลักกลางบานทา
ตะเคียน หมู 13 (เช่ือมบานไชยมงคลเหนือ หมูที่ 2  
ต.ไชยมงคล อ.เมือง)  นม.ถ 59-025 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- ชวงท่ี 1 กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม. 
- ชวงท่ี 2 กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 ม. 
- ชวงท่ี 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) 

- เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนที่ 
- เพ่ือแกไขปญหาความจําเปน
และความเดือนรอนของ
ประชาชน 
- เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง 

ยุทธศาสตร
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 
2.  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
๒.3  แผนงานการเกษตร 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจบัุน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการวางทอระบายน้ําลน คลองตามูล บานโนนแดง 
หมูที่ ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ําลน  จํานวน  ๑  แหง 
งบประมาณ ป  64 - 65  จํานวน  20๐,๐๐๐  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖4 – 2565  หนา 88  ขอ 6 

โครงการวางทอระบายน้ําลน คลองตามูล บานโนนแดง 
หมูที่ ๑๖ 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
วางทอระบายน้ําลน  จํานวน  ๑  แหง 
งบประมาณ ป  65  จํานวน  35๐,๐๐๐  บาท  
 (เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และเปลี่ยนแผนงานเปน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

ยุทธศาสตร
เสรมิสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ  การ
ทองเที่ยว  
การเกษตร  เพื่อ
บรรเทาปญหาความ
ยากจน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

 



 
-15- 

 
2.  ยุทธศาสตรเสรมิสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
๒.4  แผนงานการเกษตร 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปศุสตัว 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว ปละ ๑ ครั้ง 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖1 – 2565  หนา 89  ขอ 1 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปศุสตัว  ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเดจ็เจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว ปละ ๑ ครั้ง 
งบประมาณ ป  65  จํานวน 1๐,๐๐๐ บาท 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ เปลี่ยนยุทธศาสตรจากเดิม
ยุทธศาสตรท่ี 2 มาเปน ยุทธศาสตรที่ 3 และเปลี่ยน
แผนงานจากเดมิแผนงานการเกษตรเปลี่ยนเปนแผนงาน
สาธารณสุข) 

- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

ยุทธศาสตรสราง
สังคมใหมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

สํานักปลดั 

 
 3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น   

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการอบรมและประชุมประชาคมตางๆของหมูบาน 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จัดโครงการ/กิจกรรมปละ 1 ครัง้ 
งบประมาณ  20,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖1 – 2565  หนา 89  ขอ 1 

โครงการประชาคมเพ่ือจัดทํา/ทบทวน/เพ่ิมเตมิ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
ดําเนินโครงการทุกปที่มีการจัดทํา/ทบทวน/เพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาทองถิน่ 
งบประมาณ ป  65  จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท  
 (เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ) 

- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

ยุทธศาสตรสราง
สังคมใหมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

สํานักปลดั 
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๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

      ๓.5  แผนงานสาธารณสุข 
ลําดับ

ที ่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) (ปจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น   

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตริาชนาร ี
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- จํานวน ๑๘ หมูบาน 
- วัคซีนพรอมวัสดุอุปกรณ 
งบประมาณ  6๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖1 – 2565  หนา 97  ขอ 4 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรม
พระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี    
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- จํานวน ๑๘ หมูบาน 
- วัคซีนพรอมวัสดุอุปกรณ 
งบประมาณ ป  65  จํานวน 6๐,๐๐๐ บาท 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ) 

- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

ยุทธศาสตรสราง
สังคมใหมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

สํานักปลดั 

2 จัดซื้อเวชภัณฑตอนและทําหมันสนุัข/แมว 
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวน  ๑๘  หมูบาน 
งบประมาณ  4๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ในปงบประมาณ  ๒๕๖1 – 2565  หนา 98  ขอ 6 

โครงการผาตดัทําหมันสุนัขและแมว  ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเดจ็เจาฟาฯ กรมพระศร ี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
จํานวนสุนัขและแมวไมเกิน 30 ตวั ทั้ง 18 หมูบาน 
ของตําบลพลับพลา 
งบประมาณ ป  65  จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ และงบประมาณ) 

- เพ่ือนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายป 
๒๕๖5 

ยุทธศาสตรสราง
สังคมใหมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง
และอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

สํานักปลดั 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

            

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - 1 30,000 1 30,000 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ.02) 

- - - - 
๒ ๖๒๐,๐๐๐ ๒ 910,000 ๕ 1,520,000 ๙ ๓,๐๕๐,๐๐๐ 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (ผ.02/1) 

    
๑ ๖๕๐,๐๐๐ ๑ 2,500,000 ๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๗,๑๕๐,๐๐๐ 

รวม - - - - ๓ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๓ ๓,๔๑๐,๐๐๐ ๗ ๕,๕๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๐,๒๓๐,๐๐๐ 
3)  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึงและ
อยูรวมกันอยางมีความสุข 

            

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 
3.5  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม - - - - - - - - ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - - - ๓ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๓ ๓,๔๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๕,๖๗๐,๐๐๐ ๑๗ ๑๐,๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

แบบ ผ. ๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคซอยตะวันตก  
บานกุดสวาย หมูที่ 12 

เพ่ือใหราษฎรมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ยาว  100  เมตร 
 

- - - - 30,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกไขปญหา
ตามโครงการรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหราษฎรมี
น้ําอุปโภค
บริโภคอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 
 

รวม    - - - - 30,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางทอระบายน้ําจาก
บานนางสําเรยีงถึงโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลพลับพลา 
บานไทย หมูที่ 2 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร 
พรอมบอพักน้ํา 
ยาว 185 เมตร  

- - - - 400,000   ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

2 โครงการปรับปรุงถมดิน สนาม
กีฬา พรอมทําลานกีฬา  
หมู 4 

เพ่ือใหมีสนาม
กีฬาที่ไดมาตรฐาน 

กวาง  74  เมตร  
ยาว  95 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 

- - - - 400,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ทําใหมีสนาม
กีฬาที่ได
มาตรฐาน 

กองชาง 
 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนายมานพ  คลายกระ
โทก  หมูที่ 6 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  5  เมตร  
ยาว  334 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 350,000 460,000 220,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

4 โครงการวางทอระบายน้ําจาก
หนาศาลปูเจาถึงหัวสะพานวดั
ประชาวาส บานประดากุด  
หมูที ่๗ 

เพ่ือระบายน้ําได
สะดวก 

วางทอระบายน้ํา  
ขนาด  0.40  เมตร  
พรอมบอพักน้ํา   
ยาว  95  เมตร 

- - - - 150,000 ประชาชนพึงพอใจ
ในการแกปญหาการ
ระบายน้ํารอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหการ
ระบายน้ําสะดวก 
- ฝนตกน้ําไมทวม
ขังถนน 

กองชาง 
 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
ตนสงวน  หมูที่  12 
 

เพ่ือถนนได
มาตรฐานราษฎร
ไดใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กวาง  3  เมตร   
ยาว  412  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- - 270,000 450,000 - ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร
สะดวกรอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการวางทอระบายน้ําลน 
คลองตามลู บานโนนแดง หมูที่ 
๑๖ 

เพื่อการบริหาร
จัดการนํ้าใน
การเกษตร 

วางทอระบายน้ําลน 
จํานวน ๑ แหง 
 

- - - - 35๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ในการดําเนิน
โครงการรอยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ทําใหมีการ
บริหารจัดการ
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

รวม    - - 620,000 910,000 1,520,000    
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคณุภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
    3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชาคมเพ่ือจัดทํา/
ทบทวน/เพ่ิมเตมิ แผนพัฒนา
ทองถ่ิน  
 

เพ่ือใหประชาชน
เห็นความสําคัญ
และมสีวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 

ดําเนินโครงการทุกป
ที่มีการจัดทํา/
ทบทวน/เพ่ิมเตมิ 
แผนพัฒนาทองถิ่น 
 

- - - - 20,000 ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 
60 

ทําใหประชาชน
เห็นความสําคัญ
และมสีวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 
 

รวม    - - - - 20,000    
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๓.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     ๓.5  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร 
ปศุสัตว  ภายใตโครงการสตัว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟา
ฯ กรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี    

เพ่ือดําเนินการ
โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปศสุตัว
ใหมีความรู 

จัดอบรม
อาสาสมัครปศุ
สัตว ปละ ๑ 
ครั้ง 
 

- - - - ๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
อาสาสมัครปศุ
สัตวที่ไดเขา
รับการอบรม 
ไมนอยกวา
รอยละ 60 

อาสาสมัครปศสุตัว
ไดรับการฝกอบรม 

สํานักปลดั 

2 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    

- เพ่ือสํารวจขอมูล
และขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว 
 

- จํานวน ๑๘ 
หมูบาน 
- วัคซีนพรอม
วัสดุอุปกรณ 

- - - - ๖๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ทําใหปองกันและลด
ความเสีย่งจากโรคพิษ
สุนัขบาทั้งในคนและ
สัตว 

สํานักปลดั 

3 โครงการผาตดัทําหมันสุนัขและ
แมว  ภายใตโครงการสตัว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารยดร.สมเด็จเจาฟาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี    

- เพ่ือควบคุม
ปริมาณประชากร
สุนัขและแมวไมให
เพ่ิมจํานวนมากขึ้น 
- เพ่ือลดคาใชจายใน
การเลีย้งสุนัขและ
แมวของประชาชน 

จํานวนสุนัขและ
แมวไมเกิน 30 
ตัว ทั้ง 18 
หมูบาน ของ
ตําบลพลับพลา 

- - - - 3๐,๐๐๐ 
 

ประชากรสุนัข
และแมวจรจัด
ไดรับการ
ควบคุมไมนอย
กวารอยละ 
๖๐ของ
เปาหมาย 

- ทําใหควบคุม
ปริมาณประชากรสุนัข
และแมวไมใหเพ่ิม
จํานวนมากขึ้น 
- ทํางานลดคาใชจาย
ในการเลี้ยงสุนัขและ
แมวของประชาชน 

สํานักปลดั 

รวม    - - - - 100,000    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สรางเสรมิระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ การคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
    ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพ่ือถนนได
มาตรฐาน
ราษฎรไดใช
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

- ชวงท่ี 1 กวาง 5 ม. ยาว 
550 ม. หนา 0.15 ม. 
- ชวงท่ี 2 กวาง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  หนา 
0.15 ม. 
- ชวงท่ี 3 กวาง 5 ม. ยาว 
540 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 650,000   2,500,000   4,000,000   ประชาชนพึง
พอใจในการ
แกไขปญหา
ตามโครงการ
รอยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

- ทําให
ประชาชน
สัญจรสะดวก 
- ลดอุบัติเหต ุ

กองชาง 
 

รวม      650,000   2,500,000   4,000,000      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 
สําเนารายงานการประชุมสภาฯ 

 

 


