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            ค าน าค าน า 
 

        การวางแผน เป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหารงานส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะแผน
เป็นเครื่องมือและเข็มทิศในการบริหารการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการกระจาย
อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและปัญหาของ
ชุมชนอย่างแท้จริง  เพราะกระบวนการวางแผนจะช่วยให้เห็นวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด   นอกจากนี้ยังลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและสามารถก าหนดล่วงหน้าในการแก้ปัญหาอุปสรรค  การวางแผนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทาง
และอนาคตในการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมการพัฒนาทุกพ้ืนที่ในเขตต าบลและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง  โดยมุ่งเน้นให้จัดเวทปีระชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบล  โดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น  ร่วมวิเคราะห ์ร่วมท า จากประชาชนในท้องถิ่นเอง 
       ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แหนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 -2565) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน   
       คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนซึ่งได้จากการจัด 
เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ขอขอบคุณทกุฝุายที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนในครั้งนี้ รวมถึงประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบล ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านในต าบลบุ่งคล้าต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   อ าเภอเมืองชัยภมูิ  จังหวดัชัยภูมิ 
..................................... 

 

ส่วนที่ 1   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 ต าบลบุ่งคล้า  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง 13 กิโลเมตร  เดิม
ขึ้นอยู่กับต าบลหนองนาแซง  ได้แยกเขตต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2536  ได้ยกฐานะ
เป็นสภาต าบล   เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2538   และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540    
มีเนื้อท่ีประมาณ 49.5663  ตารางกิโลเมตร  หรือ 30,979.40 ไร่  

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 

                    
 

อาณาเขตติดต่อ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
    ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลหนองไผ่ และต าบลหนองนาแซง 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลกุดตุ้ม และต าบลโพนทอง 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองนาแซง 
 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลบุ่งคล้าเป็นที่ราบลุ่ม 

บริเวณตอนกลางค่อนไปทางทิศเหนือ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 187-170 เมตร โดยลาดต่ าลงไปทางทิศ
ตะวันออก และทิศใต้ของต าบล       
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   1.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 
 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่
ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟูาอากาศในแต่ละปี  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  ร้อนจัดในฤดูร้อนและช่วงฝนสลับ
กับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้ 

 ภูมิอากาศ    ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม   
   ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม   
   ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  

   อุณหภูมิ  ฤดูร้อน ช่วงต้นเดือนมีนาคม – เมษายน     อุณหภูมิเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส 
      ฤดูฝน ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม    อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส 
      ฤดูหนาว ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 
                  1.4  ลักษณะของดิน 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปของต าบลบุ่งคล้า จะพบว่าเป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือร่วนเหนียวมีสภาพ
พ้ืนที่ค่อนขา้งราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นพื้นที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 

น้ าอุปโภค - บริโภค    ประชาชนใช้น้ าจากระบบประปาภูมิภาค   จ านวน  5  หมู่บ้าน 
บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 1 , บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 10 , บ้านหัวนา  หมู่ที่ 6, บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่ 9 , บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5   และใช้
น้ าประปาระบบผิวดิน  จ านวน 7  หมู่บ้าน  ดังนี้  บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2 , บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8  บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3, 
บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 11, บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 12, บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 7 , บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่ 4  

แหล่งน้ า ต าบลบุ่งคล้ามีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 
   (1)  ล าห้วยหลัว เป็นล าน้ าที่ส าคัญของต าบล ได้รับผลประโยชน์ทั้งต าบล โดยเฉพาะน้ าเพ่ือการเกษตร 
เป็นล าห้วยที่ไหลมาทางทิศตะวันตกของต าบล ไหลผ่านหมู่ที่ 6,10,5,9,2,3, 1,8, 2,7 และหมู่ที่ 4  
ใช้ประโยชน์ในการเกษตรส าหรับท านาในฤดูฝน และปลูกพืชผักในฤดูแล้ง 
   (2)  ล าห้วยชีลอง เป็นลักษณะล าห้วยมีต้นน้ าอยู่ที่ต าบลห้วยต้อน ไหลผ่านเข้ามาทางทิศตะวันตกของ
ต าบล ตามแนวเขตกั้นกับต าบลโพนทอง พ้ืนที่รับประโยชน์ได้แก่บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง 
หมู่ที่ 7 และบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ใช้ส าหรับท านาในฤดูฝนเท่านั้น 
   (3)  ล าห้วยประทาว เป็นล าห้วยที่มีความส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคของชาวชัยภูมิ 
มีต้นน้ ามาจากเทือกเขาภูแลนคา ไหลผ่านต าบลนาฝาย บ้านเล่า โพนทอง บุ่งคล้า และไหลลงสู่แม่น้ าชีที่ต าบลกุดตุ้ม ส่วน
ต าบลบุ่งคล้าพ้ืนที่ได้รับประโยชน์คือบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 และบ้านโนนหัวนา 8 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12, 3, 11 ใช้ท าการเกษตร
ได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง 
       (4)  ล าห้วยกุดแหลม เป็นล าห้วยขนาดเล็กอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 3 มีต้นน้ าไหลแยกมาจากล าห้วย
กุดละลม ในเขตต าบลหนองนาแซง โดยไหลเข้ามาทางทิศตะวันตกของต าบล พ้ืนที่ได้ประโยชน์คือบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3, 11, 
12 และบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8  
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ตาราง แสดงแหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 

ชื่อแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

(ไร่) 
หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 

(หมู่ที่) 
ได้รับประโยชน์ 

(ครัวเรือน) 
1. ล าห้วยชีลอง 3400 2,8,74 550 
2. ล าห้วยหลัว 8,960 6,1,10,5,9,2,11,3,8,12,7,4 1,192 
3. ล าห้วยประทาว 3,700 4,8,12,3,11 279 
4. ล าห้วยกุดแหลม 3,500 3,11,8,12 638 
5. ล าห้วยกอก 1,850 4 144 
6. หนองโง้ง 700 6,5 142 
7. หนองอ้ายพิมพ์ 90 2 136 
8. หนองตาด า 2,000 1,10 321 
9. หนองระเริง 1,000 1,10 321 
10. หนองสัมพันธ์ 1,200 3,11,2,5,9 120 
11. หนองบ่อใต้ 1,600 8,12,3,11 136 
12. คลองไผ่ 700 4 84 
13. คลองเทา 2,000 3,11,8,12 274 

          ที่มา  :  อบต.บุ่งคล้า.  ข้อมูลแหล่งน้ า ปี 2561 
  1.6  ลกัษณะของไม้และป่าไม ้
        สภาพพ้ืนที่ของต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มล าน้ า มีสภาพน้ าท่วมขังในฤดูฝนพ้ืนที่ปุาไม้ของต าบล
จะเป็นลักษณะปุาชุมชนที่ปลูกตามท่ีสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 30 ไร่  ที่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4  

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น

ระยะทาง  13  กิโลเมตร  เดิมขึ้นอยู่กับต าบลหนองนาแซงได้แยกเขตต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  16  
สิงหาคม  2536  ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538  และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  
23 กุมภาพันธ์ 2540  เนื้อท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663 ตารางกิโลเมตร หรือ30,979.40 ไร่   
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน   ได้แก่  บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 1, บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2, บ้าน 
บุ่งคล้า  หมู่ที่ 3,บ้านกุดโง้ง   หมู่ที่ 4 ,  บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่ 5 ,  บ้านหัวนา หมู่ที่  6 , บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 7 , บ้านโนนหัวนา 
หมู่ที่ 8 ,บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ,บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 , บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 12 
  2.2  การเลือกตั้ง 
 ต าบลบุ่งคล้า  มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น 13 หน่วยเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 24 คน  
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3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

หมู่
ที่ 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ประชากร รวม 
จ านวน 
ครัว 
เรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 
ชาย หญิง 

1 บ้านขวาน้อย 452 524 976 512 นายรณชยั คุ้มบุ่งคล้า นายประหยัด จันทร์ปรีดา 
       นางนารีรัตน ์ จันทร์บัว 
2 บ้านหนองฉิม 420 448 868 269 นายสมบัต ิ หาดชัยภูม ิ นายมงคล บุตรศรี 
        นางเหรียญทอง ยังดี 
3 บ้านบุ่งคลา้ 369 427 796 247 นางพสิมัย ปาปะข า นายประยูร กล้าจริง 
        นางปานศรี สิมาชัย 

4 บ้านกุดโง้ง 207 236 443 149 นายพชิิต หาญมะโน นายบุญกอง หาญเสนา 
        นายสากล อ้อนอุบล 
5 บ้านสัมพันธ ์ 444 482 926 295 นายพบิูลย ์ โชคก าเนิด นายอนุกูล งอกลาภ 
          
6 บ้านหัวนา 361 407 768 326 นายวีระ มาทน นายสนุทร บุญเทียม 
        นายบุญช่วย เชิดชัยภูม ิ
7 บ้านโนนแดง 176 185 361 102 นายสพุรม สิมาชัย นาสงัคม ทองชัยภูม ิ
      ก านันต าบลบุ่งคล้า นายวสันต ์ คลาดโรค 
8 บ้านโนนหัวนา 339 335 674 231 นายชม กัลยาณ ี นางส าราญ 

นางวไิลพร 
โคบาล 
วชิรจิตตานนท ์

9 บ้านสัมพันธ ์ 221 228 449 163 นางปริศนา จ าเริญจิตร นายสมพงษ ์ พงษ์ขวาน้อย 

        นายสุรศักดิ ์ หาญชนะ 
10 บ้านขวาน้อย 219 270 489 152 นางกฤษณา เทพสวัสดิ ์ นางลัดดา โชคเฉลิม 
11 บ้านบุ่งคลา้ 240 258 498 156 นายอเนก       สิมาชัย นายสมศักดิ ์ เจริญวัย 

12 บ้านบุ่งคลา้ 187 212 399 107 นายเสรี โคกตระคุ นายชาญ กล้าจริง 
        นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์

รวม 3,635 4,012 7,647 2,709  

                                ข้อมูลประชากร  ณ  วันท่ี  พฤษภาคม  2562 
   ประชากรทั้งสิ้น   7,647   คน 
    ชาย  3,635  คน 
    หญิง      4,012   คน 
   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  155 คน / ตารางกิโลเมตร 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

แสดงจ านวนประชากรแยกตามอายุของต าบลบุ่งคล้า 

หมู่บ้าน 
ช่วงอาย ุ

น้อยกว่า 
 1 ปี 

1 – 2 
ปี 

3 – 5 
ป ี

6 – 12 ปี 13 -14 ป ี 15 - 18 
ปี 

19 - 25 
ปี 

26 - 34 ปี 35 – 49 ป ี 50 – 59 
ปี 

60 ปี  ขึ้นไป 

หมู่ 1 ขวาน้อย 0 3 31 64 19 35 95 86 241 128 235 

หมู่ 2 หนองฉิม 1 3 16 50 17 39 63 69 166 103 197 

หมู่ 3 บุ่งคล้า 0 5 27 52 14 32 68 92 160 121 187 

หมู่ 4 กุดโง้ง 0 3 8 20 4 11 22 35 78 74 81 

หมู่ 5 สัมพันธ ์ 0 4 19 73 29 36 85 104 214 146 192 

หมู่ 6 หัวนา 0 0 25 41 17 20 62 85 129 106 174 

หมู่ 7 โนนแดง 0 1 12 25 6 11 33 47 72 57 77 

หมู่ 8 โนนหัวนา 0 2 2 35 7 16 55 71 107 109 127 

หมู่ 9 สัมพันธ ์ 0 3 18 39 11 12 39 61 78 62 102 

หมู่ 10 ขวาน้อย 0 1 6 28 11 18 39 43 133 77 133 

หมู่ 11 บุ่งคล้า 0 4 5 26 5 17 28 44 101 77 95 

หมู่ 12 บุ่งคล้า 0 2 12 27 5 11 28 36 88 50 67 

รวม 1 31 181 480 145 258 617 773 1567 1110 1667 

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. จปฐ. ปี 2562 
4. สภาพทางสังคม 
   4.1  การศึกษา สถานศึกษาในเขตต าบลบุ่งคล้า มีจ านวน 2 แห่ง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ  
เขต 1 ประกอบด้วย   

1.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา มีนักเรียน 97 คน โดยยุบรวมมาจาก โรงเรียนบ้านโนนแดง,โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 
,โรงเรียนบ้านหนองฉิมและโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 

2.  โรงเรียนบ้านขวาน้อย  มีนักเรียน  41 คน  โดยยุบรวมมาจากโรงเรียนบ้านหัวนา 
- โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2   
   บุคลากร  จ านวน  5  คน   เด็กจ านวน  71  คน 

- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจ าต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่บ้าน     สัมพันธ์   
หมู่ที่ 5  บุคลากรครู   จ านวน 5  คน 

4.2  สาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แห่ง  บุคลากร จ านวน 4 คน 
4.3  อาชญากรรม  มีปูอมต ารวจสายตรวจประจ าต าบล 1 แห่ง   มีต ารวจสายตรวจต าบลบุ่งคล้า  3 นาย 
4.4  ยาเสพติด  จัดอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในการปูองกันการระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.5  การสังคมสงเคราะห์  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  

เป็นประจ าทุกเดือน 
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคม การคมนาคมของต าบลบุ่งคล้า มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ส าหรับการคมนาคมติดต่อและ
ขนส่งสินค้าเกษตรต่างๆ ดังนี้ 
  1)  การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชัยภูมิ – 
สีคิ้ว) เป็นเส้นทางหลักของต าบลในการออกสู่อ าเภอและจังหวัด ทั้งด้านการคมนาคมติดต่อและขนส่งสินค้าเกษตรเข้าสู่แหล่ง
รับซื้อหรือตลาด 
  2)  การคมนาคมติดต่อภายในต าบล และต าบลใกล้เคียงใช้เส้นทางถนนลาดยางของ รพช . สายขวาน้อย – กุด
โง้ง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลัก นอกจากนั้นก็ใช้เส้นทางคมนาคมอ่ืนๆ ที่เชื่อมระหว่างต าบล หมู่บ้าน 
ซึ่งสามารถเชื่อมติดต่อกับต าบลกุดตุ้ม ต าบลหนองนาแซง  
 5.2   การไฟฟ้า   ต าบลบุ่งคล้ามีไฟฟูาเข้าถึง  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12  แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือนยังมีความต้องการ
ขยายเขตเพ่ิมเติม  และพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 95  ยังไม่มีฟูาใช้ 
 5.3  การประปา   การใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 5.4  โทรศัพท์  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน  แต่ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ การสื่อสาร ขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ มีความรวดเร็ว 

6  ระบบเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลบุ่งคล้า 
 6.1  การเกษตร  จาการส ารวจขอ้มูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  

(ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) ประจ าปี 2561 พบว่า มีครัวเรอืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด  1,687  ครัวเรือน   

   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบุ่งคล้าเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ท านา  โดยมีเนื้อที่
ถือครองทางการเกษตรประมาณ 30,979 ไร่ แยกเป็นที่ท านา 29,412 ไร่  เนื้อที่ไม้ผล 225  ไร่  เนื้อที่ปลูกพืชผัก  
1,309 ไร ่  เนื้อท่ีท าไร่  -  ไร่  

แสดงเนื้อที่ถือครองการเกษตรตามกิจกรรมการเกษตร ต าบลบุ่งคล้า 

หมู่ที่ 
ที่นา ไม้ผล พืชผัก รวม 

จ านวน (ไร่) ครัวเรือน จ านวน (ไร่) ครัวเรือน จ านวน (ไร่) ครัวเรือน จ านวน (ไร่) 
1 2,565 205 3 1 115 35 2,683 
2 2,428 180 25 20 45 67 2,498 
3 3,826 170 20 18 115 42 4,090 
4 2,100 81 25 20 72 25 2,197 
5 2,931 210 20 15 90 30 3,041 
6 2,949 198 40 30 215 68 3,204 
7 2,146 78 8 5 46 25 2,200 
8 2,976 161 15 12 118 32 3,219 
9 1,757 98 40 30 164 31 1,961 
10 2,059 119 4 2 115 28 2,178 
11 2,475 115 15 12 114 33 2,475 
12 2,100 72 10 8 100 22 1,212 
รวม 29,412 1,687 225 173 1,309 438 30,979 
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 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 
 

แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลบุ่งคล้า 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

ทั้งหมด 
ครัวเรือนเกษตรกร 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 ขวาน้อย 458 205 463 523 986 
2 หนองฉิม 261 180 428 443 871 
3 บุ่งคล้า 239 170 365 425 790 
4 กุดโง้ง 145 81 216 232 448 
5 สัมพันธ์ 279 131 445 470 915 
6 หัวนา 302 178 366 440 806 
7 โนนแดง 97 79 169 177 346 
8 โนนหัวนา 229 140 330 338 668 
9 สัมพันธ์ 153 75 214 228 442 
10 ขวาน้อย 145 119 222 283 505 
11 บุ่งคล้า 147 91 235 254 489 
12 บุ่งคล้า 101 72 196 203 399 
รวม  12   หมู่บ้าน 2,558 1,521 3,649 4,024 7,665 

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กชช.2ค ปี 2562 
  

 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 การใช้ที่ดิน  พ้ืนที่ถือครอง 30,979ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่การเกษตร 30,598 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  98.7   
แยกเป็นพ้ืนที่ท านา 29,412 ไร่    ไม้ผลไม้ยืนต้น 225 ไร่    และพืชผัก 1,309 ไร่   พ้ืนที่อ่ืนๆ  
 

หมู่ที่ พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) นาปี ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก 
1 2,683 2,565 3 115 
2 2,498 2,428 25 45 
3 4,090 3,826 20 104 
4 2,197 2,100 25 72 
5 3,041 2,931 20 90 
6 3,204 2,949 40 215 
7 2,200 2,146 8 46 
8 3,219 2,976 18 124 
9 1,961 1,757 40 164 
10 2,178 2,059 4 115 
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11 2,475 2,475 15 125 
12 1,212 2,100 7 95 
รวม 30,598 29,412 225 1,309 

ที่มา: ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยภูมิ. 2562 
 
 
 

   ข้อมูลดา้นแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แสดงแหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 
 

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (น้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค) 
  แหล่งน้ ากิน – น้ าใช้   เพ่ืออุปโภค – บริโภค  ที่มีขนาดใหญ่  คือ หนองตาด า และหนองสัมพันธ์ 
หนองตาด า ใช้ผลิตน้ าประปาส่วนภูมิภาค   หนองสัมพันธ์  ใช้ผลิตน้ าประปาระบบผิวดิน  
 6.2  การประมง  การประมงของเกษตรกรในต าบลบุ่งคล้า มีการเลี้ยงปลาเป็นหลัก สภาพการเลี้ยงโดยทั่วไป 
เกษตรกรจะขุดบ่อเลี้ยงในแปลงนา ใช้พ้ืนที่ไม่มากนักประมาณ 100 ตารางเมตรต่อบ่อ รายละ 1 – 2 บ่อ นิยมเลี้ยงปลานิล 
ปลาตะเพียน โดยจะปล่อยบ่อละประมาณ 2,000- 4,000 ตัว  เป็นการเลี้ยงเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน เหลือบริโภคจะ
จ าหน่าย เลี้ยงเป็นอาชีพไม่มี  จากข้อมูลการส ารวจเมื่อปี 2561 มีเกษตรกรที่มีบ่อเลี้ยง จ านวน  107 ราย  142 บ่อ คิดเป็น
พ้ืนที่ประมาณ 96 ไร่  และปล่อยปลาลงในหนองสัมพันธ์ จ านวน 100,000 ตัว 
 6.3 การท่องเที่ยว  ใบเสมาหินทรายบ้านกุดโง้งซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดโง้งหมู่ที่  4  
ต าบลบุ่งคล้า   มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่รวบรวมใบเสมาที่พบในบริเวณรอบ ๆ  หมู่บ้าน โดยน ามาเก็บไว้
ในอาคารที่ปลูกสร้างทางด้านซ้ายของ ร.ร.บ้านกุดโง้ง  ใบเสมาทั้งหมดท าด้วยหินทราย มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดค่อนข้างใหญ่  
ปลายมนแหลม    ด้านหน้าจ าหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย  ใบเสมาที่สลักลวดลายทั้งชนิดแผ่นเรียบและ
รูปสลักเก็บรักษาไว้ในอาคาร   ลวดลายที่ปรากฏบนใบเสมามักเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่างๆ  เช่น  
พรหมนารทชาดก  หรือเป็นภาพรูปเคารพ  เช่น  ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว  ภาพพระพุทธเจ้าประทับบน
บัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์  หรือรูปสถูปซึ่งสภาพก่อนปักดินอยู่นอกอาคาร เห็นเพียงยอดสถูป  ส่วนองค์ 

ชื่อแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

(ไร่) 
หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 

(หมู่ที่) 
ได้รับประโยชน์ 

(ครัวเรือน) 
1. ล าห้วยชีลอง 3,400 2,8,7,4 550 
2. ล าห้วยหลัว 8,960 6,10,5,9,2,11,3,8,12,7,4 1,192 
3. ล าห้วยประทาว 3,700 4,8,12,3,11 279 
4. ล าห้วยกุดแหลม 3,500 3,11,8,12 638 
5. ล าห้วยกอก 1,850 4 144 
6. หนองโง้ง 700 6,5 142 
7. หนองอ้ายพิมพ ์ 90 2 136 
8. หนองตาด า 2,000 1,10 321 
9. หนองระเริง 1,000 1,10 321 
10. หนองสัมพันธ ์ 1,200 3,11,2,5,9 120 
11. หนองบ่อใต้ 1,600 8,12,3,11 136 
12. คลองไผ ่ 700 4 84 
13. คลองเทา 2,000 3,11,8,12 274 
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ระฆังรูปหม้อน้ าคงจะ ฝังอยู่ใต้ดิน  นับเป็นกลุ่มเสมาท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในเขตอีสานใต้ นอกจากนี้ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านซ้าย
ขวาของถนนยังคงมีใบเสมาหินทรายขนาดต่างๆ กันปักหลงเหลืออยู่เป็นระยะ ๆ  
 6.4 การอุตสาหกรรม  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.บุ่งคล้า 
   - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน.....2...... แห่ง 
   - โรงสี    จ านวน.....6...... แห่ง 
   - โรงขนมจีน   จ านวน.....1...... แห่ง 
 6.5  การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ 
   - โรงแรม   จ านวน......1..... แห่ง 
   - รีสอร์ท   จ านวน......1..... แห่ง 
   - ค้าปลีก – ค้าส่ง   จ านวน......2..... แห่ง  
   - ห้องพัก   จ านวน......10....แห่ง   
   - ร้านค้า   จ านวน......72....แห่ง 

แสดงการรวมกลุ่มและสภาพเงินทุนของชุมชนต าบลบุ่งคล้า 

ที ่ ชื่อกลุ่ม / องค์กร 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 

จ านวน
สมาชิก 
(ราย) 

เงินทุนหมุนเวียน
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่ให้การสนับสนุน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาน้อย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ่งคล้า 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฉิม 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดโง้ง 
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านกุดโง้ง 
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านขวาน้อย 
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหัวนา 
กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านขวาน้อย 
กลุ่มฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักช าระหนี้ 
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 10 กลุ่ม 

 1 
3 
2 
7 
4 
4 
1 
6 
1 
1 
3 

1-12 

59 
31 
60 
20 
34 
15 
20 
22 
59 
40 
31 
165 

15,000 
31,000 
15,000 
2,000 
3,400 
10,000 
10,000 
10,000 
81,150 
4,700 
45,000 

1,000,000 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  556 1,307,250  
ที่มา :ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ. เวทีชุมชนต าบลบุ่งคล้า. 2562 
 

6.6   แรงงาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลในต าบลบุ่งคล้า ประกอบอาชีพท าการเกษตร นอกเหนือจากฤดูท านา  แล้วจะ
ท างานรับจ้างทั่วไป ค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท/วัน/คนข้ึนไป  
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา  

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  รวม  7  แห่ง  ดังนี้ 
   1. วัดตาลเดี่ยว   

 2. วัดนครรังสิต    
 3. วัดปทุมคงคา  

    4. วัดโพธิ์ชัย    
 5. วัดสัมพันธมิตร    
 6. วัดสามัคคีธรรม   
 7. วัดศรีสุนทร  และส านักสงฆ์  1  แห่ง 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  1. วันเข้าพรรษา 
  2. วันออกพรรษา 
  3. วันสงกรานต์ 
  4. วันขึ้นปีใหม่ 
  5. ประเพณีวันลอยกระทง 
  6. ประเพณีบุญประเหวด 
  7. ประเพณีท าบุญเลี้ยงศาลตาปูุ 
7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น     
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รวมกลุ่มจักสาน  ทอเสื่อกก  ซึ่งใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเพ่ือสืบทอดให้แก่ลูกหลาน

เยาวชนรุ่นหลัง  และท าบายศรีสู่ขวัญ 
 ภาษาถ่ิน  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสานพ้ืนเมือง 
7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก   -   

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1   น้ า     ทรัพยากรน้ า  ต าบลบุ่งคล้ามีทรัพยากรแหล่งน้ าที่ส าคัญ  คือ 

 -  ล าห้วยหลัวไหลผ่านทุกหมู่บ้าน 
 -  ล าห้วยชีลองไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,7,8,10 
 -  ล าห้วยประทาวไหลผ่าน  หมู่ที่ 4  
          -  หนองตาด าเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ จะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
             ตั้งอยู่ บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 1 
    8.2  ป่าไม้   - 
    8.3  ภูเขา - 
    8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 

 
******************** 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
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วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

1. ด้านความม่ันคง   
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น

ในกระบวนการยุติธรรม  
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล   
 (4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล   
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 
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 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง  ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

   (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย   
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ  
               อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม   
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   

(6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ ไทยมี 
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”  เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน    
ความม่ันคง หมายถงึ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงาน และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงานและน้ ามีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามส่วน มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ เข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้ง
ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญใน
เวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักใช้การรกัษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
 
 
 



 
 

16 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564  ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สคช) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฎิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหา 
ในด้านคุณภาพคนในช่วงแต่ละวัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน   
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

           ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

    ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน

คุณภาพคนในช่วงแต่ละวัย 
 ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของ

เด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงานในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่
สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนิน
ชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 
และจิตสาธารณะ 

 (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริม เด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่าง เป็นระบบ 
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 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต 

(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

 (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
อาทิ ปรับระบบบรหิารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ 

 (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมาย
การ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ  

 (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและ

สร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรความแตกต่าง
ของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุ มชนพ่ึงพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ ของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษาให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 

 (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุม และทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการพัฒนาระบบ
ส่งต่อผู้ปุวย ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 

 (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของ
ชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่าย
การเงินฐานราก โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกจิ

โลกซบเซา และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  การพัฒนา 5 ปี ต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ 
ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น  



 
 

18 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น  ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ 
ส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ 

 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงวางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการ 

ให้บริการ รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น 
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวน 
และรุนแรงมากขึ้นและข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อ 
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้น  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่ ง เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความม่ันคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ลด มลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซ
เรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย   

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 
     เป็นธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม         
(4) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
     เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ          
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม            
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ มั่นคงและ 
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาทของ
ประเทศ มหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัย คุกคามภายในประเทศ 
ไดแ้ก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ
คุกคามทาง เศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชู
สถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไข 
ปัญหาความ มั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและ
การประกอบ อาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศ
ในการปูองกันภัย คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มี ความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทั้งภัยคุกคามทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

 (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
 (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง 

การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ           
 (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน 

เขตทะเล และ 
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ 

ความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย  การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน 
บุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนี 
การรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

 (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 

 (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและ
ภาค ธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 
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 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ ประชาชนได้รับการ

บริการ อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 

และ  
 (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่อง

ใน การด าเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากล 
ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลด
ความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณ
การเดินทาง ด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศ
ยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายและลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ 
(น้ าประปา)  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 

 (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่งการจัดท าาแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

 (4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพ การบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

 (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ 

 (6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการ
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัย

ความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม
องค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ 
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่ จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
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 (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ 

ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าว
กระโดดลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 (2) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาท
หลัก ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบ และ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  และ 

 (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย 
อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะใน
สาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ 

และ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ 
ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจาก
การกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

           (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง 
พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลายการจัดท า แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

 (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยูส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ 

 (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่  

เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ
เกิดผลที่เป็น รูปธรรม 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี 

และ เปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตร
ประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการ 
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ด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรีเปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด 

ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุ
ภูมภิาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนว
ระเบียง เศรษฐกิจที่ ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ 
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย 
รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจาก แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า
และ บริการของไทย 

 (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ
ภูมิภาค ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS  และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวก
และลดต้นทุน ด้านโลจิสติกส์ 

 (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น   ใน
ภูมิภาค  

 (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
 (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง

ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 (7) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความ

อยู่ดีมสีุขของประชาชน 
 (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ 
 (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
           1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานฯเสนอและให้ส านักงานฯรับความเห็นของ
ส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 
  1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน 
โครงการในช่วง 5 ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผล 
ของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 
  2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการด าเนินงานตามนโยบาย 
ส าคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 
  3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลไกทาง 
กฎหมายและกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ทั้งนี้ให้ส านักงานฯ 
เสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุเครืองาม) พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
  4) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้ส านักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเพ่ือ 
ให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
          2.  แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 และ
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
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แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปีโดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็น
ส าคัญ 
1.3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด    
      3.1 แผนพัฒนาภาค 
 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.ศ. 2560 – 2565  
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย และภัย

แล้งซ้ าซาก  คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ“มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน 
โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อ
การลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การ

ด ารงชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
    2 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ีพ่ึงพา 

ตนเองพ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
3.เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรมสนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
                         4.เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
                         5.เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป้าหมาย 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (GiniCoefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือลดลง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืน  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก             
ภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ   

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิ  

บุรีรัมย์ สุรินทร์ )ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปีพ.ศ.2563  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20– 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างานแบบ
เครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมก าหนดทิศทางการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็น การแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
และน าไปสู่การ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีพ.ศ. 2563 ได้รับความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง1 ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ 

กีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

เป้าหมายการพัฒนา 
 “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”   
ก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย  และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 “นวัตกรรมภาคอีสาน
ด้านการเกษตรการท่องเที่ยวการค้าและการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ “Innovation for FASTTT” 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี จากโครงสร้างเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมี
ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 20 และภาคการค้าร้อยละ 
13 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่ โดดเด่น ได้แก่ ข้าวมันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ 
แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ หลากหลายทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมศาสนา และกีฬามีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และใน
ขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า สัดส่วนคนยากจนร้อยละ12.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,626 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี
200,217.08 บาท มีความไม่เสมอ ภาคด้านรายได้ (Ginocoefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนด
เปูาหมายการพัฒนาในการเป็น  “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และสังคมเป็นสุข” 
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โดยมีแนวคิดการพัฒนาดังนี้ 
 
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ันมาตรฐานอินทรีย์ในภาค 
การเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) 
ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้
เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือ การเกษตรให้เพียงพอตลอด
ปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ าการกระจายน้ าไปยังพ้ืนที่ 
 3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ 
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
 4. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและ
นอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
 5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานทั้ง ทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวการใช้ประโยชน์จากระบบ
Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
 6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น
หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบ ทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
 
พันธกิจ(Mission)  

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือและแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยมและบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและค้าชายแดน  
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
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ประเด็นการพัฒนา   1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
 
 แนวทางการพัฒนา 
 
  1.1  พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
 
  1.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
 
  1.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
 
  1.4  ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
 
  1.5  ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  1.6  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
 

 
  1.7  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
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2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความสะดวกและปลอดภัย 
 2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
2.8 ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนการค้าชายแดน 
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

     2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และการตลาด 
     2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
     2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
     2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้แข็งแรงมีความสุข  
แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
  3.2 พัฒนาสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  3.3 ส่งเสริมอาชีพทักษะชีวิตและส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ(พ.ศ.2561-2565)   
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนาของ จังหวัด มี

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่ นโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดินยุทธศาสตร์การ
พัฒนารายภาค และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการของประชาชนใน พ้ืนที่ และมองการพัฒนา
จังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และความม่ันคง 

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงข้อมูลใน หลายส่วน
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดค่าเปูาหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุง เพ่ิมเติมกลยุทธ์ตาม
แนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด และเพ่ือให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์นโยบาย
รัฐบาล 
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แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะกระท า ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพ่ือให้เกิดพลัง สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่งสู่
ทิศทางเดียวกัน  
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
          “เมืองแห่งความสขุ” 
        1.3.1 ตวัชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ   

       1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
       2. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       3. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน   

 
   1.3.2 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  1) เป้าประสงค์ 
    ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
  2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                    1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
                    2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
   3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
   4. ร้อยละท่ีลดลงของของจ านวนคนจน 
   5. จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 
   6. จ านวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
   7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว 
   8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
   9. จ านวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มขึ้น 
   10. จ านวนพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึ้น 
   11. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 
   12. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
  3) แนวทางการด าเนินงาน 
      ด้านการเกษตร 
  1.การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
               1.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
                  1.2  บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ่ กลางและเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
                 1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
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     2.  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย พริก ไม้ผล 
พืชผักปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 

  2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม  รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้าน
การตลาด 

 2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
 2.4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด    
  2.5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 

       2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน  
สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 
              2.8  สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

        2.9  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
        2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต  
 2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่

เหมาะสม 
3.  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
      3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
          3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และการท า
เกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร 
           3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร  และพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทาง 
การค้า  
4.  พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองท่ีดิน 

         4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

       4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากิน และประชาชนที่
ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  

      4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม  ทั้งเขตเกษตร
เศรษฐกิจและการจัดท าผังเมือง และผังชุมชน 
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5. พัฒนาอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
        5.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
        5.2  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ   และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

        5.3  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        5.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต การขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ 
          5.5  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply 
Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

        5.6   พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

        5.7  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
6. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

   6.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน  
รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

        6.2  ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรม และมีความ
เสมอภาคในการจ้างงาน 

        6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงาน  การ
คุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 

        6.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา 
ระบบค่าจ้าง 

        6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน   แรงงานสัมพันธ์  มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
    6.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม
กับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
  6.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
7. พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

   7.1  ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
                  7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช  
8.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  

       8.1  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  
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  8.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่  ส่งเสริมกิ จกรรมการประกวดแข่งขัน การ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 

        8.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดง
สินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

        8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์ความรู้  
เอกลักษณ์  วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้  
9. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 

        9.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้า
และบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้   ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน(SMEs) ให้เกิดความ
เข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

        9.2  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทางทาง
การค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

        9.3  จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนใน 

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
        2. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง

แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
        3. ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 

4. พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  อ าเภอ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
  6.  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  7. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 8. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย
ชุมชน 

           9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
           10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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11.  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์ 
การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิม
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

12. ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงาน
ทดแทน  การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพ่ือสร้างรายได้ และลดรายจ่าย
ด้านพลังงาน 

13. การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยจัดล าดับ
ความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝูาระวัง และแนวทางบรรเทาและปูองกันผลกระทบ 

14.  พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต โดยให้
ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
   15.  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล 

16.  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม จัดท า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

17.  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

18. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
      19. สนับสนุนครัวเรือน  ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 

20. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ 
21. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน 
22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 
23. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน 
24. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์

จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
25. พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งใน

ระดับประเทศและในระดบันานาชาติ  
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 
 1. การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรของจังหวัดทั้งในระบบกระจายน้ า
และแหล่งน้ าต้นทุน 
 2. การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 
  ด้านการท่องเที่ยว 

1.  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 
 2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
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 3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
      4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มเปูาหมาย 

5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จาก

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
8. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว

ระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ านวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
 10. สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 11. สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน 

12.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประเด็นการพัฒนาที่  2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   1) วัตถุประสงค์  
    ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของจ านวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง 
  3) แนวทางการด าเนินงาน 

       1. เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 
               2. สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เฝูา
ระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่
สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  

       3. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวทีแสดงออก 
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
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 4. พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
 5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถ
วางและจัดท าผังเมือง   การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรม
ต าบล 
 7. ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ  
 8.  ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
 9.  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและ
เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
 10. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามา
ใช้อย่างจริงจัง 
 11. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
 13. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
เพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุก
ช่วงวัย       
 15. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่
สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน        
 16. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา
แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และช่วยเหลือทางการ
ศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส    
 17. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน  รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน    
 18. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน   
 19. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 20. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 
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21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน 
ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์  
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

23.  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค  
รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 24.  พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
   25.  พัฒนาระบบเฝูาระวัง  ปูองกันและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  
 26. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   27.  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง  โดยเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

28. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

29. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล และ
ทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 

30. สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง 

31. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล และอ าเภอ ให้สามารถ
เชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

32. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นการพัฒนาที่  3  การสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
   1) วัตถุประสงค์  
    ประชาชนด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
   2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
   2. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 
   3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง  
  3) แนวทางการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
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        2. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้น
รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ 

        3. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 

 4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัและอ าเภอ 
 5. สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม 
 6. สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน 
        7. เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ด าเนินการปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยง

ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิต
ในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  

 8. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

 9. บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยต่อการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยยึดผู้เสพเป็นศูนย์กลาง 

 10. สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ( 2560-2563 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร  พลังงานทดแทน
ส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
 เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
 การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
 เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              จากการวิเคราะห์  พันกิจ  สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

มาตรการที่ 1.1  มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
แนวทาง 

1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้ ง โรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่ เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า
ระดับประเทศส าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับ
เด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เปูาประสงค์ 
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1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศ
ไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 

1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อจนถึง
ระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

 

มาตรการที่ 1.2   สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น และ
ส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดให้บุคลากร

ที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาท่ีจังหวัดชัยภูม ิ
1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา

จนถึงระดับปริญญาเอก 
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามาถ่ายทอดและ

ช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก  และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 
2558 

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอน

ในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียน
และผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ  Asean School On-line  โดยจะช่วยให้ 

1.3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียน และมีโอกาสเข้าถึงทุก
ช่วงชั้นเรียน 

1.3.3 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา   

1.3.4 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.5 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  
 1.3.6    ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
               สุรนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ 
               บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ 
               ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง องค์ความรู้
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

แนวทาง 
1.4.3 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างองค์ความรู้ เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3    สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชน  
           ในพ้ืนที่ทุกระดับ 
1.4.5 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.6 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม

เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4.7 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
1.4.8 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ “วิถี

ชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น

ส่วนประกอบส าคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้  
1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและ

โอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิ ถีการ

เรียนรู้ของประชาชน 
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด

ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทาง 

1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   

1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
 รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
 ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
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มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1  ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝูาระวัง ปูองกัน  ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

 

มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทาง 

2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด 
“การตลาดน าการผลิต” 

2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก
ใยสับปะรด  บรรจุภัณฑ์หมาก  ผ้าไหม  สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้
เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม  โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้าง
ความแตกต่างความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการผลิต
สินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน าองค์
ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบ การแปร

รูป และผู้จ าหน่าย 
2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ 
                   ยาเสพติดในพื้นที่    

แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับการ

อยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
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2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์
อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 

2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องใน

ท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้

เข้มแข็ง 
2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน

เพ่ือปูองกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ท้องถิ่น 

2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชน
และท้องถิ่น 

2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และสนามกีฬา
อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
 สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
 รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย และมัน

ส าปะหลัง 
แนวทาง 

3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 

3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต  
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพ่ือให้เกิด

การยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ท่ีได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตร เ พ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ เกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 3.2  ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต  ได้แก่ พริก ยางพารา 
โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิวและ ไก่บ้าน

โคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

นครชัยบุรินทร์ 
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3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการ
เพ่ิมมูลค่า 

3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิต ลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 

มาตรการที่ 3.3    สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แนวทาง 

3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 
Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหาร
ปลอดภัย 

3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ

จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 นักท่องเทีย่วเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  
 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 4.1  ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น

รูปธรรม 
 แนวทาง 

4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ที่
โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอ 

4.1.3 ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.4 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ง โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 
เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.5 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
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มาตรการที่ 4.2   ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน    มีความ
ความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามา

ลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการ
อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุงเส้นทาง
และพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดด
เด่น เพ่ือเพ่ิมจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว  

4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึก ปุา
ปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี 
อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  

4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
ดูแลปุาไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่  เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความ
เป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด 

รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความ
โดดเด่นยิ่งขึ้น 

4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็น 
จัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ อาคารส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 

4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม 
และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มี 
อัตลักษณ์เฉพาะ 

4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยว ที่ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
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มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธา
ต่อเจ้าพ่อพระยาแล  

แนวทาง 
   4.1.1   เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด 
     ชัยภูมิ ในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชน           
     ในประเทศและประชาคมโลก 
   4.1.2  ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของ 
    ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวใน
    เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยา
    แลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อ 
                                  พระยาแล 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ
ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.2 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการน าเสนอใน
เชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ  

มาตรการที่ 4.5    พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 
แนวทาง 

4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 

4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาด ไม้ดอกไม้ประดับ
ระดับประเทศ 

4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่
สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออก
จ าหน่ายทั่วประเทศ 

4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ 
 

มาตรการที่ 4.6   ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้
เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง
บุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่
ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มี
ความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงขึ้น 
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4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
 ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
 ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ในท้องถิ่นและ

ชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาชุมชน “โรงไฟฟูาชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความ

พร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิง
พาณิชย์ 

5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
เช่น  การใช้พลังงานไฟฟูาในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด 
เป็นต้น 

5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงาน และร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
เพ่ือผลิตบุคลากรด้านพลังงานมาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 

5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการ

ผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือ

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการ

ผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีว
มวล เป็นต้น 
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5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการผลิต
ไฟฟูาของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ กฎหมายด้าน 
การผลิตไฟฟูาจากพลังงานลม กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานชีวมวลเป็นต้น 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
แนวทาง 

5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนา
ท้องถิน่ และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิ

สติกส์ในภูมิภาค 
แนวทาง 

6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศ

ไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทย

กับประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหาร

จัดการ 
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้ม ี

ประสิทธิภาพสูง 
มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับ

ส่วนกลาง 
แนวทาง 

6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขนถ่าย
สินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 มีพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน 
 ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
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7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่ม
เป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนปุา” 

7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากร ปุาไม้อย่าง
มีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 

7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของปุาไม้กับ

ผลกระทบจากการท าลายปุาอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกปุาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรการที่ 7.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาด

ใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

แนวทาง 
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์

ที่จะเกิดข้ึนจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการที่เป็น

เอกภาพของชาวชัยภูมิในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และ

แหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายใน
จังหวัด  

7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือ
รองรับในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 

7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุดแวะ
พักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัด
ชัยภูมิ 

มาตรการที่ 7.3   การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

แนวทาง 
7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน”  มาใช้ในการ

ก าจัดขยะชุมชน  และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง และน้ าท่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทาง 

8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให้มี

ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 

มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 

8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่
ข่าวสารให้กับประชาชน 

8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอ้ือต่อ

การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมาก

ยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน  
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของส่วนท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2.1  วิสัยทัศน์  เป็นต าบลน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุขด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม สาธารณสุข 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทาการ 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
  2. การปรับปรุงบ ารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 
  4. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ าให้มีมาตรฐาน 
  5. จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  6. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  7. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  8. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 
  10. ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ 
  11. ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  12. ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได้  
  13. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
  14. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  15. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
  16. มีพ้ืนที่ปุาชุมชนเพ่ิมขึ้น 
  17. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
  18. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  19. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
  20. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  21. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.4  ตัวชี้วัด   
  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
  2. ระดับการพัฒนาปรับปรุง,บ ารุงทางการคมนาคม สาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอ 
  4. ร้อยละของจ านวนแหล่งกักเก็บน้ า อุปโภค – บริโภค เพ่ิมมากข้ึน 
  5. ร้อยละของระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
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  6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตทางการเกษตร 
  7. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดต่อปีลดลง 
  8. ร้อยละของประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ลดลง 
  9. ร้อยละของประชาชนวัยก่อนเรียนและวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
  10. ร้อยละของประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพชีวิตความ 
                          เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  11. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
  12. ร้อยละของประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  13. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการศึกษา 
  14. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
  15. ร้อยละของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนประชาชนมีรายได้ 
  16. ร้อยละของพ้ืนที่ปุาชุมชนในต าบลเพิ่มขึ้น 
  17. ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ท าการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
  18. ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของชุมชนเพ่ิมขึ้น 

  19. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  20. ระดับการการให้บริการของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
  21. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  22. ระดับเพิ่มข้ึนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.5  กลยุทธ์การพัฒนา 
 1. พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพประปาสะพาน   
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟูา  ประปา  สะพาน  สอดคล้องกับความ  
    ต้องการของประชาชน 
 3. การพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายในต าบล,ต าบลใกล้เคียง,   
    อ าเภอ,จังหวัด 
 4. การพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง  ขุดลอกล าเหมือง แหล่งกักเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 
 5. พัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
 6. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 7.  เสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
 8.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
 9.  พัฒนาเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
      และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 12. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ิมรายได้ 
      ให้กับประชาชน 
 13. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน 
 14. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 
 15. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด  
      การศึกษาระดับก่อนวัยเรียนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนและชุมชน 
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  16. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
                ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  18. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์ดึงดูดท่องเที่ยว 
  19. การน าเทคโนโลยีบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ 
       ท้องถิ่น 
  20. ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
  21. พัฒนาจุดบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน 
  22. พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
  23.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  24. ส่งเสริมให้มีกระบวนมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
  25. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝูาระวังการระบาดของยาเสพติดและปัญหา 
       อาชญากรรม ในพ้ืนที่ 
  26. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร 
 

 2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ อบต. 
1. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

- พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ 
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
- เป็นฐานการผลิตสินค้าการเกษตรที่เข้มแข็ง 
- พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทุกด้าน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  

3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - พัฒนาเศรษฐกิจ 
 - พัฒนาสังคม 
 - พัฒนาสาธารณสุข 
4. การรักษาความปลอดภัย 

  - เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  - เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 2  
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน
จะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม  และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพใช้ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ 
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น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  คือ   “เป็นต าบลน่าอยู่ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และย่ังยืน” 
การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
               พ้ืนที่การวางผังเมืองของต าบลบุ่งคล้า  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663 
ตารางกิโลเมตร  หรือ 30,979.40 ไร่  การวางผัง คือ การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  คือ  เป็นต าบล
น่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุขด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538  และได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  สังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย และเมื่อปี 2545  
ได้เปลี่ยนไปสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม พ.ศ. 2545  องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิ ดขึ้นตามนโยบาย
การกระจายอ านาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล    โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มี นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า ท าหน้าที่ในฐานะผู้น าฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และมี นายบุญกอง  หาญเสนา   
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ นางชนาภา  สุภักดี  เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  การบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  แบ่งโครงการสร้างการบริหารกิจการภายใน
องค์กร ได้แก่  ส านักปลัดองค์การบริหารต าบล  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  และการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  มีดังนี ้
 การพัฒนาตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 1.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.1 ส่งเสริม ยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระดับก่อนวัยเรียนให้สู่ความ
เป็นเลิศและมีคุณภาพสูงขึ้น 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทีเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้คงอยู่สืบไป 
  1.3 ส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
 2. นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนารายได้ 
  2.1 ส่งเสริมอาชีพการสร้างงาน  สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน รวมทั้งรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสานต่อโครงการ OTOP 
  2.4 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร 
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 3. นโยบายด้านสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี อสม. อปพร. 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  4.1 ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ใบเสมา 
  4.2 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ปัญหามลพิษ ปัญหาการก าจัดขยะ  
 5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  5.1 พัฒนาและปับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดี 
  5.2 ก่อสร้างและบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค -บริโภค 
รวมทั้งระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
  5.3 สนับสนุนหมู่บ้านในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นที่เร่งด่วน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 6. นโยบายด้านความปลอดภัย 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
  6.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่าง ๆ 
และฝึกทักษะให้ อปพร. ให้มีศักยภาพ 
 7. นโยบายด้านการกีฬา 
  7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  7.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  7.3 ส่งเสริมให้มีลานกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาให้ทันสมัย 
 8. นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  8.1 ส่งเสริมปูองกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกับภาครัฐสอดคลองตามนโยบาย 
ของรัฐบาล 
 9. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและด้านบริหารจัดการองค์กร 
  9.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  9.2 ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาต าบล 
  9.3  ผลักดันให้มีการจัดท าฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในทุกด้านของประชากรในพ้ืนที่ต าบลเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  9.4 พัฒนาบุคลากรให้เกิดวิสัยทัศน์ในการท างาน มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม อันจะท าให้เกิดการ
พัฒนาในการบริการประชาชนให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
  9.5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการประชาชน 
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   3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  พ.ศ. 2561 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

                              
 

 

ยุทธศาสตร์ดา้น 

ความมั่นคง 

   
ยุทธศาสตร ์

ชาติ  20  ป ี

ยุทธศาสตร์ดา้นการ

สร้าง 

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้าน  

การพัฒนาและ

เสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ดา้นการ

สร้างโอกาส  ความ

เสมอภาค 

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ

สร้าง 

การเตบิโตบนคุณภาพ

ชวีติ 

ท่ีเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ

ปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหาร 

จัดการภาครัฐ 

     
แผนพัฒนา 

เศรษฐกจิฯ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การสร้างความเป็นธรรมลด

ความเหล่ือมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การ

เติบโตที่เป็นมติรกับ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้าง

ความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การบริหารจัดการใน 

ภาครัฐการปอ้งกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 

วทิยาศาสตร์  

เทคโนโลย ีวิจัยและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 

การพัฒนาภาค 

เมืองและพื้นที่ 

เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 

ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพ่ือการ

พัฒนา 
ยุทธศาสตรก์ลุ่ม

จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉยีง 

เหนือตอนล่าง 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและ

ผลิตภัณฑ์ไหม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3   ยกระดับการพฒันาคณุภาพชวีติ 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก

และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชวีติให้ม่ันคง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การสร้างความ

มั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่

ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาแหล่งน้ า 

อุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชวีิต  
สังคม และสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
รายได้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการศกึษา  

ศาสนา ประเพณ ี
และวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการองคก์รและ
การปกครองที่ดมีีประสทิธิภาพ 

เป้าประสงค ์
1.  การปรับปรุง
บ ารุงรักษาทางสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 
2. การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 
3. การาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการที่
เพียงพอที่เพียงพอ
ครอบคลุมทั่วถึง 

 

เป้าประสงค ์
1. พัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าและระบบส่ง
น้ าให้มีมาตรฐาน 
2. จัดหาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
3. ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนและชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
2. ชุมชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสุข
ได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วน
หน้า ปัญหายาเสพติดลดลง 
4. ประชาชนด ารงชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี 
มีสุขงตนเองได้ 

 

เป้าประสงค ์
1. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
2. ประชาชน มีอาชีพ
เสริม  เพิ่มรายได้  
3. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 

 

เป้าประสงค ์
1. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการสืบสานอยา่งมี
คุณค่า 
3. พัฒนาศักยภาพและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้
มีเอกลักษณ ์

 

เป้าประสงค ์
1.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การบริหารจัดการให้มี
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ปัญหาปริมาณขยะ
ชุมชนลดลง 
 
 

 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ผลงานการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ
ประชาชน 
3. ภาคประชาชนมีสว่นร่วมใน
การบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อบต. 
บุ่งคล้า 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก

และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนา

สังคมและ 

คุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3   

การสร้างความมั่นคงเพื่อการ

พัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

การพัฒนา 

คนและสังคมที่มี

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เขม้แข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การพัฒนา

ศักยภาพและขดี

ความสามารถ  

ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   

การพัฒนาศักยภาพ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การส่งเสริมการ

อนุรักษ์ และใช้

พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง

ทางการตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแบบ

มีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  

การบริหารจัดการ

บา้นเมืองที่ดี  มี

ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ ์
1 .ก่อสร้าง ปรับปรุงซอ่มแซม 
บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟูา  
ประปา  สะพาน   
2. พัฒนาด้านการคมนาคม 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาความเชื่อมโยงของ
เส้นทางคมนาคมในท้องถ่ินให้
เชื่อมต่อภายในต าบล, ต าบล
ใกล้เคียง,อ าเภอ จังหวัด 

 
 

กลยุทธ ์
1. การพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง  ขุดลอกล าเหมือง 
แหล่งกักเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ า
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
และแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณ
และรองรับการใช้น้ าท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

 

กลยุทธ ์
1.การน าเทคโนโลยีบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอยให้มี
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของท้องถ่ิน 
2.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ 

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาจุดบริการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน 
2. พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
และอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 
3.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมให้มีกระบวนมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนในการบริหารท้องถ่ิน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมี
ความเข้มแข็งเฝ้าระวังการ
ระบาดของยาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ 
6. พัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ
ด้านภาษาในการสื่อสาร 

กลยุทธ ์
1.เสริมสร้างความเข้มแข้ง
ให้กับชุมชนเฝูาระวังปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ 
3.พัฒนาเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมโรครวมทั้งการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิด
รายได้เสริมในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชนและ
แรงงานฝีมือในท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนพร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมกับโรงเรียนและชุมชน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
 

 

แผนงาน 
-  อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

แผนงาน 
-  การเกษตร 
 

แผนงาน 
- สร้างความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 
- สาธารณสุข 
- ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 
- งบกลาง 

แผนงาน 
- การเกษตร 
- สร้างความเข้มแข็ง   
  ของชุมชน 
 

แผนงาน 
- การเกษตร 
- ศาสนา วัฒนธรรมฯ 
- สาธารณสุข 
- บริหารงานทัว่ไป 
 

แผนงาน 
- บริหารงานทัว่ไป 
- สร้างความเข้มแข็ง   
  ของชุมชน 
- รักษาความสงบภายใน 
- การเกษตร 
- การศึกษา 

แผนงาน 
- การศึกษา 
- ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 
- บริหารงานทัว่ไป 

 
ผลผลิต/โครงการ 
จ านวนโครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงการ 
จ านวนโครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงการ 
จ านวนโครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงการ 
จ านวนโครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงการ 
จ านวนโครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงการ 
จ านวนโครงการ 

 
ผลผลิต/โครงการ 
จ านวนโครงการ 

 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

 
 

แผนงาน 

ผลผลติ/ 
โครงการ 



 

 
 

        3.4  แผนที่ยทุธศาสตร ์ ( Strategy  Map )  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

วิสัยทัศน ์ เป็นต าบลน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุขด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อบต. 

ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  

ยุทธศาสตร์ 2 
การพัฒนาแหล่งน้ า 

อุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 3 
การพัฒนาคุณภาพชวีิต  สังคม 

และสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ 4 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
รายได้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 5 
การพัฒนาการศกึษา  

ศาสนา ประเพณ ี
และวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 6 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ 7 
การบริหารจัดการองคก์รและการ

ปกครองที่ดีมีประสทิธิภาพ 

 
เป้าประสงค ์

เป้าประสงค ์
1. การปรับปรุง
บ ารุงรักษาทาง
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 
2. การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 
3. การาธารณูปโภค 
– สาธารณูปการที่
เพียงพอที่เพียงพอ
ครอบคลุมทั่วถึง 

 

เป้าประสงค ์
1. พัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าและระบบส่ง
น้ าให้มีมาตรฐาน 
2. จัดหาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
3. ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนและชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
2. ชุมชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสุข
ได้รับการศึกษา  สุขภาพดี
ถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติด
ลดลง 
4. ประชาชนด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
อยู่ดี มีสุขงตนเองได้ 

 

เป้าประสงค ์
1. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
2. ประชาชน มีอาชีพ
เสริม  เพิ่มรายได้  
3. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 

 

เป้าประสงค ์
1.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การบริหารจัดการให้มี
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ปัญหาปริมาณขยะ
ชุมชนลดลง 
 
 

 

เป้าประสงค ์
1. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการสืบสานอยา่งมี
คุณค่า 
3. พัฒนาศักยภาพและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้
มีเอกลักษณ ์

 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ผลงานการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธภิาพ
ในการให้บริการประชาชน 
3. ภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปีละ 21  โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ปีละ 12 โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ปีละ 5 โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ปีละ 2 โครงการ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปีละ 3 โครงการ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปีละ 3 โครงการ 

 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปีละ 5 โครงการ 

 
 

 
ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
1 .ก่อสร้าง ปรับปรุงซอ่มแซม 
บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟูา  
ประปา  สะพาน   
2. พัฒนาด้านการคมนาคม 
าธารณูปโภคสาธารณูปการใน
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พฒันาความเชื่อมโยงของ
เส้นทางคมนาคมในท้องถ่ินให้
เชื่อมต่อภายในต าบล, ต าบล
ใกล้เคียง,อ าเภอ จังหวัด 

 
 

กลยุทธ ์
1. การพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง  ขุดลอกล าเหมือง 
แหล่งกักเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ า
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
และแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณ
และรองรับการใช้น้ าท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิด
รายได้เสริมในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชนและ
แรงงานฝีมือในท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิด
รายได้เสริมในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชนและ
แรงงานฝีมือในท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนพร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมกับโรงเรียนและชุมชน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
 

 

กลยุทธ ์
1.การน าเทคโนโลยีบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอยให้มี
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของท้องถ่ิน 
2.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ 

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาจุดบริการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน 
2. พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
และอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 
3.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมให้มีกระบวนมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนในการบริหารท้องถ่ิน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมี
ความเข้มแข็งเฝ้าระวังการ
ระบาดของยาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ 
6. พัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ
ด้านภาษาในการสื่อสาร 

 
แผนงาน 

แผนงาน 
-  อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

แผนงาน 
-  การเกษตร 
 

แผนงาน 
- สร้างความเข้มแข็งของ 
  ชมุชน 
- สาธารณสขุ 
- ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 
- งบกลาง 

แผนงาน 
- การเกษตร 
- สร้างความเข้มแข็ง   

  ของชุมชน 
 

แผนงาน 
- การศึกษา 
- ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 
- บรหิารงานทั่วไป 

แผนงาน 
- การเกษตร 
- ศาสนา วัฒนธรรมฯ 
- สาธารณสขุ 
- บรหิารงานทั่วไป 
 

แผนงาน 
- บรหิารงานทั่วไป 
- สร้างความเข้มแข็ง   

  ของชุมชน 
- รักษาความสงบภายใน 
- การเกษตร 
- การศึกษา 

 
กลยุทธ ์
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
    ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  ผลการวิเคราะห์และความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ได้รวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการออก
ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านสรุปภาพรวม ได้ดังนี้  
  1. ปัญหาและความต้องการด้านแหล่งน้ า  เป็นปัญหาที่ส าคัญมากเพราะแหล่งน้ าเป็นปัญหาหลักของ
พ้ืนที่เพราะเป็นต้นทุนการผลิต  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรมีแหล่งกักเก็บน้ าที่สามารถเก็บน้ าในช่วงฤดู
ฝนได้ไม่เพียงพอ จากข้อเสนอความต้องการอยากจะให้มีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมและขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
  2. ปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นปัญหาที่ส าคัญมากที่สุด   คือเส้นทางคมนาคม
เป็นปัญหาที่ส าคัญเพราะในทุกหมู่บ้านมีความต้องการเส้นทางคมนาคมเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงกับถนนในต าบล 
หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด ประกอบกับบางเส้นทางมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  มีฝุุนละอองและมีลักษณะเป็นลูกรังท าให้
การเดินทางระหว่างพ้ืนที่และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกซึ่งมีปัญหามาตลอด  และบางพ้ืนที่มีถนน
เข้าถึงพ้ืนที่การเกษตรแต่ไม่มีไฟฟูาใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. ปัญหาความต้องการด้านสังคม  เป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การรับอารยะธรรมใหม่ๆมาจากสังคมตะวันตก ท าให้เกิดการซึมซับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการศึกษา   
ศาสนา จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด  ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาเด็ก
เยาวชนมั่วสุมและทะเลาะวิวาท 
  4. ปัญหาความต้องการด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่อง
ของรายได้และการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้านหัตถกรรม ความยากจน เศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหา
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนเพ่ือให้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาที่
ดีขึ้น 
  5. ปัญหาความต้องการด้านเกษตรกรรม  เป็นปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่ง  เพราะในพ้ืนที่ของ
ต าบลเนื่องจากอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของต าบลบุ่งคล้า  สภาพปัญหาที่พบมีมากมาย เช่น ราคาผลผลิตตกต่ า  
การใช้ปุ๋ยเคมี ขาดตลาดกลางจ าหน่าย ขาดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้เกิดผล 
จึงต้องมีการพัฒนาที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตมากเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก 
  6. ปัญหาความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม   เป็นสภาพปัญหาที่ส าคัญเนื่องจากการขาดกฎกติกา ขาด
จิตส านึกการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขาดประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเน่าเสียจึงมีความต้องการแก้ไข
ปัญหาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนการสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที ่
  7. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว  สภาพในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณวัตถุยังขาดศักยภาพในการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจึงท าให้คนไม่รู้จัก 
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 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
 จุดแข็ง  (Strengths)  

1) มีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด   
2) เป็นเส้นทางสายหลักเป็นถนนลาดยางซึ่งสะดวกสบาย 
3) มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสายไหลผ่านพื้นที่ของต าบล 
4) มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย 
5) มีศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประจ าต าบล 
6) มีอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ 
7) มีงบประมาณเป็นของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
8) มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแปรรูปที่รู้จักกันแพร่หลาย 
9) มีแหล่งท่องเที่ยวใบเสมาหินทรายบ้านกุดโง้ง  ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยทวารวดี 
10) สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่เป็นสินค้าอาหารแปรรูปได้รับ อย.  

 จุดอ่อน (Weaknesses)  
1) ถนนบางสาย บางช่วง เมื่อถึงหน้าฝนจะมีน้ าท่วมขัง  
2) ระบบชลประทาน  ระบบส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตรไม่ทั่วถึง  แหล่งน้ าตื้นเขินท าให้ประสบ 

ปัญหาความเสียหายจากการท าการเกษตร  
3) ในแหล่งน้ ามีวัชพืชขึ้นเร็วและหนาแน่นขวางทางน้ า  ท าให้ตื้นเขินและเน่าเสีย 
4) การรวมกลุ่มประกอบอาชีพไม่เข้มแข็ง  ไม่ยั่งยืน 
5) ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา   
6) โครงการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนมากในขณะที่งบประมาณมีจ ากัด 

 

 โอกาส (Opportunities) 
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3) พ้ืนที่อยู่ใกล้กับตัวอ าเภอและจังหวัด  ท าให้สามารถติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
      ได้ง่ายและสะดวก 
4) การขยายตัวของธุรกิจในพ้ืนที่มีแนวโน้มสูงมีห้างสรรพสินค้าปลีก-ส่ง  หอพัก  รีสอร์ท อยู่ในพ้ืนที่ท า

ให้เศรษฐกิจดีขึ้น  ประชาชนในพื้นท่ีมีงานท า อบต. มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเก็บภาษี 
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 อุปสรรค (Threats) 
     1) สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาล  และมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้งมากขึ้น 

2)   มีการปรับปรุง  แก้ไข  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้งจน  
     เกิดความสับสนในการถือปฏิบัติ 
3)   ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจ านวนบุคลากรของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ 
4)   ภารกิจเพ่ิมมากขึ้นจากการที่ได้รับการถ่ายโอน เมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่

เพียงพอในการบริหารจัดการให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน 
 

……………………………. 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนนุ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

ด้านการเศรษฐกิจ -  อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบจ./ อ าเภอ/จังหวัด / 
กรมส่งเสริม/กรมทาง
หลวง 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
อุปโภค - บริโภค 

ด้านการเศรษฐกิจ - การเกษตรและแหล่งน้ า กองช่าง อบจ./ อ าเภอ/จังหวัด / 
กรมส่งเสริม/กรมทรัพย ์
กรมชลประทาน 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สาธารณสุข สังคม ประชาชน 
ให้เข้มแข็งยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการด าเนินการอื่น 

- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- สาธารณสุข 
- ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาฯ 
 - งบกลาง 

กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
สนง. พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- การเกษตร 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัด 
 

5. ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
 ประเพณีวัฒนธรรมและ 
การท่องเท่ียว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 

- การศึกษา 
- ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาฯ 
 - บริหารงานทั่วไป 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
 

ส านักปลัด 
 

6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 
 

- การเกษตร 
- ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาฯ 
 - สาธารณสุข 
- บริหารงานทัว่ไป 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
 

ส านักปลัด 

7 การบริหารจัดการองค์กรและการ
ปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- บริหารงานทัว่ไป 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- รักษาความสงบภายใน 
- การเกษตร 
- การศึกษา 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ 
กองการศึกษา 
กองคลัง 
 

ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ฯ
     1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 49 10,119,000   59 13,564,000     75 19,961,000    61 15,857,000    60       15,728,000  304          75,229,000        

รวม 49 10,119,000   59 13,564,000     75 19,961,000    61 15,857,000    60       15,728,000  304          75,229,000        
  2) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค-บรโิภค
     2.1  แผนงานการเกษตร 23 3,748,500     25 4,149,900       17 2,193,500      15 1,937,000      23       3,653,500    103          15,682,400        

รวม 23 3,748,500     25 4,149,900       17 2,193,500      15 1,937,000      23       3,653,500    103          15,682,400        
3) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ  

สาธารณสุข  สังคม  ประชาชนใหเ้ข้มแข็งยัง่ยนื
     3.1  แผนงานสาธารณสุข 6 343,800       6 343,800         6 343,800        6 343,800        6         343,800      30            1,719,000          
     3.2  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน 3 110,000       3 130,000         3 110,000        3 110,000        3         110,000      15            570,000             
     3.3  แผนงานศาสนา  วฒันธรรม 1 100,000       1 100,000         1 100,000        1 100,000        1         100,000      5             500,000             
     3.4  แผนงานงบกลาง 4 24,280,000   4 24,280,000     4 23,665,000    4 26,019,000    4         28,592,000  20            126,836,000       

รวม 14 24,833,800   14 24,853,800     14 24,218,800    14 26,572,800    14       29,145,800  70            129,625,000       
4) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  รายได้

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
     4.1  แผนงานการเกษตร 3 120,000       3 120,000         3 120,000        3 120,000        3         120,000      15            600,000             
     4.2  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน 3 110,000       3 110,000         3 110,000        3 110,000        3         110,000      15            550,000             

รวม 6 230,000       6 230,000         6 230,000        6 230,000        6         230,000      30 1,150,000          
5) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา

ประเพณีวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่ว
   5.1  แผนการศึกษา 9 925,000       15 1,715,000       19 1,830,000      18 1,790,000      18       1,790,000    79            8,050,000          
   5.2  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 100,000       2 100,000         3 180,000        3 180,000        3         180,000      13            740,000             

รวม 11 1,025,000     17 1,815,000       22 2,010,000      21 1,970,000      21       1,970,000    92 8,790,000          
6) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
     6.1  แผนงานการเกษตร 1 30,000         1 30,000           4 1,230,000      4 1,230,000      4         1,230,000    14            3,750,000          
     6.2  แผนงานสาธารณสุข 2 60,000         2 60,000           2 60,000          2 60,000          2         60,000        10            300,000             
     6.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 30,000         1 30,000           1 100,000        1 100,000        1         100,000      5             360,000             

รวม 4 120,000       4 120,000         7 1,390,000      7 1,390,000      7         1,390,000    29 4,410,000          
7) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการองค์กร

และการปกครองทีดี่มีประสิทธิภาพ
         7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 510,000       6 510,000         8 1,440,000      6 990,000        6         990,000      32            4,440,000          
         7.2  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน 2 500,000       2 500,000         2 500,000        2 500,000        2         500,000      10            2,500,000          
         7.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100,000       1 150,000         1 300,000        1 300,000        1         300,000      5             1,150,000          
         7.4  แผนงานการเกษตร 1 50,000         1 50,000           1 100,000        1 100,000        1         100,000      5             400,000             

รวม 10 1,160,000     10 1,210,000       12 2,340,000      10 1,890,000     10       1,890,000   25 8,490,000          
รวมทัง้สิ้น 117 41,236,300   135 45,942,700     153 52,343,300    134 49,846,800   141     54,007,300  653          243,376,400       

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี2565

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ
        แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 12 2,690,000  12 2,690,000  18 3,830,000  18 3,830,000  18 3,830,000    78 16,870,000    

รวม 12 2,690,000  12 2,690,000  18 3,830,000  18 3,830,000  18 3,830,000    78 16,870,000 

2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสขุฯ
        แผนงานสาธารณสุข 1 240,000     1 240,000    1 240,000    1 240,000    1 240,000      5 1,200,000      

รวม 1 240,000    1 240,000    1 240,000    1 240,000    1 240,000      5 1,200,000   

3) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ฯ
        แผนงานการศึกษา 1 650,000     1 650,000    1 650,000    1 650,000    1 650,000      5 3,250,000      

รวม 1 650,000    1 650,000    1 650,000    1 650,000    1 650,000      5 3,250,000   

รวมทัง้สิน้ 14 3,580,000  14 3,580,000  20 4,720,000  20 4,720,000  20 4,720,000    88 21,320,000 

รวม 5 ปี

ส าหรบั  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวดัชัยภูมิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 135,351,000    23 149,043,000      34 182,104,000    36 183,324,000    33        172,244,000     145   822,066,000         

รวม 19 135,351,000 23 149,043,000  34 182,104,000 36 183,324,000 33     172,244,000  145  822,066,000     
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค
        แผนงานการเกษตร 14 27,853,000      14 27,853,000       25 111,114,850    25 111,114,850    25        111,114,850     103   389,050,550         

รวม 14 27,853,000   14 27,853,000    25 111,114,850 25 111,114,850 25     111,114,850  103  389,050,550     
รวมทัง้สิน้ 33 163,204,000 37 176,896,000  59 293,218,850 61 294,438,850 58     283,358,850 248  1,211,116,550  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

ส าหรับ  โครงการเกินศักยภาพองค์การปกครองสว่นทอ้งก่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน   แนวทางที่ 1 (ข๎อ 1.2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานที่สนบัสนนุการทํองเที่ยวที่สนบัสนนุการทํองเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  ด๎านพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสํูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว  เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร -              -              450,000       450,000        450,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

Asphaltic Concrete ไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

(สายรอบหนองตาด า) หมู่ที่ 1 ไม่นอ้ยกว่า 1,110 ตร.ม.

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,175.00 เมตร 520,000       520,000       497,000       497,000        497,000        ร้อยละ80ของประชาชน มีเส้นทางสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กสายบ้านนางนวลนชุ  ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต มีถนนเพิ่มขึ้น ไปมาที่สะดวก

ถึง ถนนลาดยางไอทีวี.  หมู่ที่ 1 ไม่นอ้ยกว่า 4,700.00  ตร.ม.  เพิ่มขึ้น

3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อม เพื่อให้การระบายน้ าที่ท่วมขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 190 เมตร 342,000       342,000       342,000       -               -              ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม การระบายน้ าที่ท่วมกองช่าง

ฝาปิด สายบ้านนายสุภาพ ก าเนดิขวา ขังและเนา่เสียในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย 0.25 - 0.40 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง ขังในหมู่บ้านไหลได้

ถึง บ้านนายสมบูรณ์ จนิดามาตย์หมู่ที่1 ไหลได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

4 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่พื้นที่ กว้าง 2.30 เมตร ยาว 7.30 เมตร -              -              208,000       -               -              ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม น้ าท่วมขังใน กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ( ศาลปูุตา ) หมู่ที่ 2 การเกษตร ลึก 2.34 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง หมู่บ้านลดลง

5 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่พื้นที่ กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 450.00 เมตร 270,000       270,000       270,000       270,000        270,000        ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม น้ าท่วมขังใน กองช่าง

พร้อมฝาปิดสายบ้านนายสุชัย ถึง  การเกษตร ลึกเฉล่ีย 0.40 - 0.50 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง หมู่บ้านลดลง

บ้านนายบุญมา ภูสิงห์  หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณทีผ่่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 
 
 
 



 
 
 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร 70,000         70,000         -              -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายนานางเหรียญทองถึงนานายจอ่ย ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า 260.00  ลบ.ม.

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 324.00  เมตร 350,000       350,000       350,000       350,000        350,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

เสริมแอสฟัลส์ติกสายบ้านนางสาคร  - ไปมาได้สะดวก หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

หนา้โรงเรียน  บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า   1,296.00  ตร.ม.

8 โครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรถนน เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00เมตร 400,000       400,000       400,000       -               -              ร้อยละ90ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลส์ติกสายบ้านนางบัวรัง ไปมาได้สะดวก หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นลาดยาง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงศาลตาปูุ  หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า   6,000.00  ตร.ม.

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 531.00 เมตร 354,000       354,000       354,000       -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายบ้านนายสวน ถึง บ้านนางทองขัน  ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร รือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า 2,124.00 ตร.ม.

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 132,000       132,000       -              -               -              ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

สายนานายสมบัติถึงนานางเกียรติทอง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า 600.00 ลบ.ม.
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร -              -              347,000       347,000        347,000        ร้อยละ 80 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนางพิมพ์ทองถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

บ้านนางกิติมา สุขส าราญ) หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 564.00 ตร.ม.

12 โครงการปรับปรุงถนนคสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร -              -              370,000       370,000        370,000        ร้อยละ65ของน้ าที่ท่วม การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนายหนคิูด ถึง บ้าน ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ขังในหมู่บ้านลดลง สะดวกขึ้น 
นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย) หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 162.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง

13 โครงการปรับปรุงถนนคสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร -              -              366,000       366,000        366,000        ร้อยละ65ของน้ าที่ท่วม การเดินทางไป-มา กองช่าง
 ( สายกลางบ้าน ) หมู่ที่ 3 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ขังในหมู่บ้านลดลง สะดวกขึ้น 

ไม่นอ้ยกว่า 1,900.00 ตร.ม.
14 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติก เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร -              -              612,000       612,000        612,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

คอนกรีต(สายจากบ้านนายบุญโฮม  ไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึง บ้านนายสุพรม ขลังวิชา) หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 2,160.00 ตร.ม.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 200,000       200,000       497,000       497,000        497,000        ร้อยละ80ของประชาชน มีเส้นทางสัญจร กองช่าง

สายบ้านนางอรทัย ขิมกระโทก ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก ไปมาที่สะดวก

ถึงถนนลาดยางบ่อใต้ หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 800.00  ตร.ม. เพิ่มขึ้น

16 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,460.00 เมตร 128,000       128,000       135,000       135,000        135,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายหนองโสก ถึงท่อบล็อคคลองเทา ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือพื้นที่ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 3 ลูกรังไม่นอ้ยกว่า  584.00 ลบ.ม.

17 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,463.00 เมตร 129,000       129,000       450,000       450,000        450,000        ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง
รอบคันคลองหนองโง้ง หมู่ที่ 3 ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือพื้นที่ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ลูกรังไม่นอ้ยกว่า  585.00 ลบ.ม.
18 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 607.00 เมตร 54,000         54,000         56,000         56,000          56,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายนานายประยูร  กล้าจริง (บ่อใต้) ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือพื้นที่ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 3 ลูกรังไม่นอ้ยกว่า  242.00 ลบ.ม.

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร 200,000       200,000       357,000       -               -              ร้อยละ80ของประชาชน มีเส้นทางสัญจร กองช่าง

สายจากถนนลาดยาง ถึงล าห้วยหลัว ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก ไปมาที่สะดวก
หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า 648.00  ตร.ม. เพิ่มขึ้น

20 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร 53,000         53,000         56,000         56,000          56,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายนานางสุวจติร  วงษ์นรา  ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถนน คสล.บ้านนายพิชิต  หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  183.00  ลบ.ม.

21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 560,000       560,000       497,000       497,000        497,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

รอบสระอีสานเขียว  หมู่ที่ 4 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เท เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 880.00  ตร.ม.

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร 270,000       270,000       624,000       624,000        624,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายวีระ ยอดพระค า ถึงโรงสี ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

นายมิตร จ าชาติ หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  1,080.00  ตร.ม.

 



 
 
 

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 956.00 เมตร 478,000       478,000       442,000       442,000        442,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากถนนลาดยางโยธาธิการ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงล าประทาว  หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า 3,824.00  ตร.ม.

24 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 900.00 เมตร -              -              83,000         83,000          83,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากวัดปุาดอนตูม ถึงนานายหนร่ืูน  ไปมาได้สะดวก หนา  0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า 360.00 ลบ.ม.

25 โครงการปรับปรุงถนน  คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร 525,000       525,000       485,000       485,000        485,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
สายถนนลาดยางโยธาธิการ ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เท เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถนน คสล.ประตูน้ า หมู่ที่ 4 คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 4,200.00  ตร.ม.
26 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว  1,000 เมตร 88,000         88,000         93,000         93,000          93,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายคลองไผ่ ถึง ล าห้วยกอก ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  400.00  ลบ.ม.

27 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว  800.00 เมตร 88,000         88,000         93,000         93,000          93,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายสะพานห้วยกอก(ท่าใหญ)่ ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ประตูน้ าห้วยกอก  หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  400.00  ลบ.ม.

28 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร -              -              277,000       277,000        277,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากล าห้วยกอก ถึง ล าประทาว ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  1,200.00   ลบ.ม.

29 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 36.00 เมตร 30,000         30,000         78,000         -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายหนา้วัดสัมพันธมิตร ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนางสายบัว) หมู่ที่ 5 ไม่นอ้ยกว่า  144.00   ตร.ม.

30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้าน เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 22.00 เมตร 20,000         20,000         37,000         -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

นายบุญกอง ถึง บ้านนายแซว ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 5 ไม่นอ้ยกว่า 6.60  ตร.ม.

31 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 202.00 เมตร 400,000       400,000       284,000       -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
แอสฟัลส์ติก สายหนา้วัดสัมพันธมิตรถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ล าห้วยหลัว หมู่ที่ 5 ไม่นอ้ยกว่า 808 ตร.ม.

32 โครงการปรับปรุงถนน  คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร -              578,000       578,000       -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายล าห้วยหลังโรงสีนายถนอม ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงถนนลาดยาง  ม.5 ไม่นอ้ยกว่า 1,000 ตร.ม.

33 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพื่อระบายน้ าลงสู่พื้นที่ วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 -              400,000       400,000       -               400,000        ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายจากศาลากาญจนาภิเษก) หมู่ที่ 6 การเกษตรได้สะดวก ขนาด  1.00x1.00 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง สะดวกขึ้น 

พร้อมบ่อพัก 5 บ่อ จ านวน 41 ท่อน

34 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร -              -              214,000       214,000        214,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนายสมศักด์ิ วงษ์รัตน ์ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถนนลาดยาง สาย ITV )  หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 198.00 ลบ.ม.

35 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 500.00  เมตร 55,000         55,000         58,000         58,000          58,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายหนองจอก ถึง หนองหอกหัก ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า   250.00  ลบ.ม.

36 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร 55,000         55,000         58,000         58,000          58,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากสะพาน คสล.  คันคลอง ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ล าห้วยหลัว  หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า  250.00  ลบ.ม.
37 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 53,000         53,000         56,000         56,000          56,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากสะพาน คสล.  คันคลอง ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ล าห้วยหลัว ถึงบ้านสัมพันธ์  (หมู่ที่6) ไม่นอ้ยกว่า  240.00  ลบ.ม.

 



 
 
 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร -              -              30,000         30,000          30,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายสะพาน คสล.ถึงบ้านสัมพันธ์ ) ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 104.00 ลบ.ม.

39 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร -              -              60,000         60,000          60,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนายกุหลาบ ปรุงชัยภูมิ ถึง ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

นายสมเกียรติ หาญชนะ ) หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 126.00 ลบ.ม.

40 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร -              -              20,000         20,000          20,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายสวนนายสอน งอกลาภ ถึง ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

นานายแบ่ง งอกสิน) หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 60.00 ลบ.ม.

41 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร -              -              70,000         70,000          70,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนายสมเกียรติ หาญชนะ ถึง         ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

สวนนางสายทอง พบชัยภูมิ) หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 216.00 ลบ.ม.
42 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร 170,000       170,000       233,000       233,000        233,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายพวง  จ าเริญจติ - ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรังไม่ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 นอ้ยกว่า 356.00 ลบ.ม.

43 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร 92,000         92,000         -              -               -              ร้อยละ50ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
สายจากนานายสวัสด์ิ พงษ์ขวานอ้ย ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
ถึงล าห้วยชีลอง    หมู่ที่ 7 ไม่นอ้ยกว่า  4,16.00  ลบ.ม.

44 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 79,000         79,000         -              -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
สายจากบ้านนายสุวิทย์ วิสัยดี ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
ถึงโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ไม่นอ้ยกว่า  360.00  ลบ.ม.

45 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร -              550,000       550,000       -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
 (สายนานางประนอมถึงล าห้วยหลัว) ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 7 ไม่นอ้ยกว่า 312 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง

46 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร 143,000       143,000       143,000       143,000        143,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากนานายหนชูิด ถึงร่องธาตุ ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 7 ไม่นอ้ยกว่า  648.00 ลบ.ม.

47 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร 176,000       176,000       176,000       176,000        176,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

 สายบ้านนางใกล้รุ่ง แก้วชัยภูมิ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เท เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนางอ้ม พงษ์สมบูรณ์  หมู่ที่ 8 คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 312.00  ตร.ม.

48 โครงการปรับปรุงรางระบายน า้ คสล. เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 119.00 เมตร -              -              233,000       233,000        233,000        ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม น้ าท่วมขังใน กองช่าง

พร้อมฝาปิด (สายจากร้านค้ากองทุน ในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย 0.25-0.40 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง หมู่บ้านลดลง

หมู่บ้าน - บ้านนายบุญมา) หมู่ที่ 8 

49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 220.00 เมตร -              -              497,000       497,000        320,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายส าลี ถึงโรงเรียนชุมชน ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 8 คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 880.00 ลบ.ม.

50 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 596.00 เมตร 397,000       397,000       397,000       397,000        397,000        ร้อยละ 80 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

สายบ้านนางทองล้วนถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

บ้านนายค าแพง  หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 2,384.00  ตร.ม.

51 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 556.00 เมตร 37,000         37,000         -              -               -              ร้อยละ 50 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง
จากนานายบุญถิน ถึง นานางนงนชุ 0 หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  168.00  ลบ.ม.

52 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,620.00 เมตร 143,000       143,000       143,000       143,000        143,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากบ่อใต้ถึง นานางสมจติร ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 648.00  ลบ.ม.

53 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,974.00  เมตร 174,000       174,000       174,000       174,000        174,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
สายจากนานางดอกจนัทร์  ถึงถนน ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

 รพช. (บุ่งคล้า-ดอนกู่) หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  789.00  ลบ.ม.

54 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร 56,000         56,000         56,000         56,000          56,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากนานางแป ถึง ล าประทาว ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  255.00  ลบ.ม.

 



 
 
 

55 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 60.00 เมตร 110,000       110,000       110,000       110,000        110,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายบ้านนายไมตรี ปรางค์ชัยภูมิ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 180.00 ตร.ม.

56 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 646.00 เมตร 430,000       430,000       430,000       430,000        430,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายสัมฤทธิ์  หาญแรง - ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

 ถึงฝายน้ าล้นหมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 2,584.00  ตร.ม.

57 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 584.00 เมตร 300,000       300,000       -              -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายบ้านนายค าแพง  ถึงถนนลาดยาง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

( สายบุ่งคล้า - ดอนกู่ ) หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  2,336 ตร.ม.

58 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร 10,000         10,000         10,000         10,000          10,000         ร้อยละ50ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายไมตรี ปรางค์ชัยภูมิ ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนายค าแพง สิมาชัย หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  38.10  ลบ.ม.
59 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพื่อให้น้ าไหลลงสู่พื้นที่การกว้าง 80  100 เมตร 150,000       150,000       150,000       150,000        150,000        ร้อยละ70ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับกองช่าง

ล าห้วยหลัวจากบ้านนายส าลี  เกษตรได้สะดวกขึ้น จ านวน  1  ช่อง มีน้ าใช้ในการเกษตร ใช้ท าการเกษตรได้
ประสานเชื้อ  หมู่ที่ 8 เพียงพอ เพียงพอและทั่วถึง

60 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต สายวัด เพื่อส่งน้ าลงสุ่พื้นที่การเกษตรได้สะดวกกว้าง 3.00 เมตร 165,000       165,000       165,000       165,000        165,000        ร้อยละ70ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับกองช่าง
ตาลเด่ียว ถึงนานางย้อย กล้าประจนัทร์ ประชาชนมีน้ าท าการ ยาว  1,000.00  เมตร มีน้ าใช้ในการเกษตร ใช้ท าการเกษตรได้เพียง
 หมู่ที่ 8 เกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

61 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร -              -              130,000       -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายนานางค าเขียน ใจปิติ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึง ไร่นางอภัยมณี ) หมู่ที่ 9 ไม่นอ้ยกว่า 135 ตร.ม.พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง

62 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อม เพื่อระบายน้ าท่วมขังใน กว้าง 0.40 เมตร -              -              324,000       -               -              ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม น้ าท่วมขังในหมู่บ้านกองช่าง

ฝาปิด ศาลตาปูุ ถึง ถนน รพช. หมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย 0.25-0.40 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง ลดลง
หมู่ที่ 9 ยาว 252.00 เมตร

63 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 668.00 เมตร 59,000         59,000         59,000         59,000          59,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากถนน รพช.ถึงนานายพรมดี ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 9 ไม่นอ้ยกว่า  2,67.00  ลบ.ม.

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 174,000       174,000       174,000       174,000        174,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

แอสฟัลส์ติกสายจากบ้านนางนารี  - ไปมาได้สะดวก หนา 0.05 เมตร หรือมีดินพื้นที่ลาดยาง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงถนนลาดยางหมู่ที่ 9 ไม่นอ้ยกว่า  644.00  ตร.ม.

65 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220.00 เมตร -              300,000       300,000       300,000        300,000        ร้อยละ60ของประชาชน มีเส้นทางสัญจร กองช่าง

 (สายนานางสุนย์ี ชูสกุล ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก

 ถึง หนองระเริง) หมู่ที่ 10 ไม่นอ้ยกว่า 880 ตร.ม.

66 โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนน เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร -              -              300,000       300,000        300,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

คสล.สายบ้านนางดอกแก้ว ลีโนนอด  ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนายสมชาย บุญเสริม หมู่ที่10 

67 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร 400,000       400,000       498,000       498,000        498,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
จากโนนหินแห่ - หนองสัมพันธ์ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 11 คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 900 ตร.ม.

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัววี เพื่อระบายน้ าท่วมขังใน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร 350,000       350,000       450,000       450,000        450,000        ร้อยละ 65 ของน้ าที่ท่วมน้ าท่วมขังในหมู่บ้านกองช่าง
จากสามแยกบ้านนางขันทอง  หมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย  0.10  เมตร  ขังในหมู่บ้านลดลง ลดลง

ถึงถนน คสล. หมู่ที่ 11
69 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 30,000         30,000         30,000         30,000          30,000         ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากนานายรอด ถึงนา ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

นายท่อนจนัทร์  หมู่ที่ 11 ไม่นอ้ยกว่า  120.00  ลบ.ม.

70 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร -              400,000       400,000       -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้าน นายสุรพล ย้ิมเสง่ียม ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงทางลาดยาง หมู่ที่ 12 ไม่นอ้ยกว่า 708.00 ตร.ม.

71 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่พื้นที่ ขนาด 60.00  x 100.00 เมตร -              -              170,000       170,000        170,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

 



 
 
 

พร้อมบ่อพักจากบ้าน นางส าเภา  การเกษตร ยาว 120.00 เมตร เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงนานายเลิศกล้าแท้   หมู่ที่ 12

72 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. เพื่อเพิ่มพื้นที่ไหล่ทางถนน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร -              -              300,000       300,000        300,000        ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

จากนานางกองงัน แปลกชัยภูมิ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนางประมวล ถาเบ้า หมู่ที่ 12

73 โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของ อาคารที่ท าการ อบต. 500,000       500,000       500,000       500,000        500,000        ร้อยละ100 ของผู้มารับ มีพื้นที่เพียงพอส าหรับกองช่าง

อบต.บุ่งคล้า อาคารส านกังาน บริการได้รับความสะดวกบริการประชาชน
74 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยใน กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร -              -              200,000 -               -              พื้นที่ใช้สอยอาคาร มีพื้นที่ใช้สอยใน กองช่าง

ห้องครัว อบต.บุ่งคล้า หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  72.00 ตร.ม. ห้องครัวเพิ่มขึ้น ห้องครัวเพิ่มขึ้น

75 โครงการล้อมร้ัวลวดหนามศูนย์ เพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจน  - ขนาดความยาว 712.00 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีแนวเขตพื้นที่ศูนย์ฯ มีแนวเขตชัดเจนใน กองช่าง

เรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนนิกิจกรรม  (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) ที่ชัดเจน การใช้ด าเนนิกิจกรรม

76 โครงการปรับปรุงทางลาดส าหรับ เพื่อเป็นทางเดินส าหรับ  -  (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า)  -              -              12,000         -               -              ร้อยละ65ของผู้พิการ คนพิการมีทางเดิน กองช่าง
คนพิการ คนพิการ มีทางเดินที่สะดวก ที่สะดวก

77 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าท่วมขังใน วางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด  -              150,000       -              -               -              ร้อยละของน้ าที่ท่วมขัง น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

พร้อมบ่อพัก (จากหอพักแสงจนัทร์ หมู่บ้าน 0.401.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร ไหลได้สะดวกขึ้น หมู่บ้าน

ถึง ศาลา SML)  หมู่ที่ 1 พร้อมบ่อพัก จ านวน 20 บ่อ

78 โครงการปรับปรุงเสริมผิว Asphaltic  เพื่อปรับปรุงถนนให้การ เสริมผิวจราจร Ac กว้าง 6.00 เมตร    -              500,000       -              500,000        500,000        ร้อยละของประชาชน ประชาชนเดินทาง กองช่าง

รหัสสายทาง  ชย.ถ.99 - 001  เดินทางสัญจรไปมาได้ ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เดินทางไปมาได้สะดวก ได้สะดวกขึ้น

ช่วงบ้านขวานอ้ย)   หมู่ที่ 1 สะดวก ยาว 170.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร

79 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เพื่อปรับปรุงถนนให้การ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร -              217,000       -              -               -              ร้อยละของประชาชน ประชาชนเดินทาง กองช่าง
เหล็ก (สายบ้านนายมณี ง้าวบุ่งคล้า ถึง เดินทางสัญจรไปมาได้ หนา 0.15 เมตร เดินทางไปมาได้สะดวก ได้สะดวกขึ้น
บ้านนายจ านงค์  ภูการุณ ) หมู่ที่ 2 สะดวก

80 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จาก เพื่อให้การสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร -              50,000         -              50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนเดินทาง กองช่าง
รร.บ้านกุดโง้ง-ล าห้วยประทาว) หมู่ที่.4 ได้สะดวก หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร เดินทางไปมาได้สะดวก ได้สะดวกขึ้น

81 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าท่วมขังใน ปรับปรุงวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 -              300,000       -              -               -              ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วมขังการระบายน้ าลงสู่ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก (สายล าเหมืองหลัง หมู่บ้านลงสู่พื้นที่การ Ø 0.60x1.00 เมตร จ านวน 2 ท่อน ไหลได้สะดวกขึ้น พื้นที่การเกษตรได้

ร้านค้าประชารัฐ) บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 เกษตร Ø 1.00x1.00 เมตร 41 ท่อนพร้อม สะดวกขึ้น 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 4 บ่อ  

82 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายโรงสี เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร -              -              497,000 497,000 497,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

นายมิตร จ าชาติ - ล าห้วยกอก หมู่ที่ 4 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ไม่นอ้ยกว่า 2,100 ตร.ม.
83 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสวน เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 870 เมตร -              -              497,000 497,000 497,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

นายเส็ง จ าพันธ์ - บ้านโนนแดง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

(หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 3,480 ตร.ม.
84 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 668 เมตร -              -              497,000 497,000 497,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

โนนแหน หมู่ที่ 9 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
ไม่นอ้ยกว่า 2,004 ตร.ม.

85 โครงการก่อสร้างสถานสูีบน้ า เพื่อใช้ในงานปูองกันและ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร -              -              202,000 202,000 -              ร้อยละ80ของประชาชน ประชาชนได้รับการกองช่าง
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 บรรเทาสาธารณภัย ( ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า ) ได้รับความช่วยเหลือด้านให้ความช่วยเหลือ

สาธารณภัยได้ทันท่วงที ได้โดยเร็ว
86 โครงการปรับปรุงอาคารใบเสมา เพื่อปรับปรุง ฝูา เพดาน พื้นที่ 203.24 ตร.ม. -              -              150,000 150,000 -              อาคารใบเสมาได้รับการ เป็นแหล่งเรียนรู้ กองช่าง

บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 อาคารใบเสมา ปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้กับนกัท่องเที่ยว
รวม 86   โครงการ − − 10,119,000   13,564,000   19,961,000   15,857,000   15,728,000   −

 



 
 
 

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี7 ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบมสํีวนรํวมและย่ังยืน ข๎อ7.2 สํงเสริมการมสํีวนรํวมของภาครัฐ เอกชนและท๎องถิ่นในการจัดให๎มแีหลํงน้ าขนาดใหญํและแหลํงน้ าชุมชนฯ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงล าเหมืองสีดา เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร 199,500     199,500     199,500   -           199,500     ร๎อยละ 50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จากสวนนายสอน งอกลาภ ถึงบ๎านรํุงฟูา น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว  1330.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 1 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

2 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากถนน รพช. เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 2.00 เมตร 57,000      57,000      57,000     -           57,000       ร๎อยละ 50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

บ๎านนายวิชัย  งอกศิลป์  ถึงหนองตาด า  น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว  564.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 1 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00  เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

3 โครงการปรับปรุงประตูเปิด - ปิดน้ า เพื่อให๎เกษตรกรมีน้ ากักเก็บไว๎ใช๎ตลอดปี ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร สูง 1.39 เมตร   150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร๎อยละ50ของเกษตรกร ประชาชนมีน้ าใช๎เพียงพอ กองชําง

หนองตาด า ( ด๎านทิศตะวันตก ) พร๎อมบานเปิดปิดไม๎เนือ้แข็ง มีน้ าใช๎เพียงพอในฤดูแล๎ง ท าการเกษตร
หมูํที่ 1 (ตามแบบ อบต.บุํงคล๎า)

4 โครงการปรับปรุงประตูเปิด - ปิดน้ า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ากักเก็บไว้ใช้ตลอดปี ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร สูง 1.39 เมตร   150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร้อยละ50ของเกษตรกร ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

หนองตาด า ( ด้านทิศตะวันออก ) พร้อมบานเปิดปิดไม้เนือ้แข็ง มีน้ าใช้เพียงพอในฤดูแล้ง ท าการเกษตร
หมู่ที่ 1 (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า)

5 โครงการปรับปรุงล าเหมือง เพื่อล าเลียงส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้าง 2.00 เมตร 10,000      10,000      -          -           -            ร้อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

จากนานางสังกา  หาวิชิต - นานางปราณี เกษตรกรมีน้ าใช๎เพียงพอท าการเกษตร ยาว 120.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 2 ได๎ทั่วถึง ลึก  1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

6 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมหนองทอง เพื่อระบายน้ าเข๎าสํูพื้นที่การเกษตรได๎ ขนาด  80  100 เมตร 150,000     150,000     -          -           150,000     ร๎อยละ 65 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ท าการ กองชําง

หลาง (นานายโอภาส  กล๎าจริง)  หมูํที่ 3 สะดวก จ านวน  1  ชํอง มีน้ าใช๎ในการเกษตร เกษตรได๎เพียงและทั่วถึง

7 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมบํอใต๎ เพื่อระบายน้ าเข๎าสํูพื้นที่การเกษตรได๎ ขนาด  80  100  เมตร 150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร๎อยละ 65 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

นานายแกํง  หาญบุํงคล๎า สะดวก จ านวน  1  ชํอง มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 3 เพียงพอ พอและทั่วถึง

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1  พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค๎าและบริการสร๎างมลูคําเพิม่ (ข๎อ 1.1.2) พฒันาการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการ  (ข๎อ 1.1.3) การเพิม่ประสิทธภิาพการใช๎น้ าภาคเกษตร

ยุทธศาสตร์  อปท.  :  การพฒันาแหลํงน้ าอปุโภค - บริโภค  การเกษตร
แผนงานการเกษตร

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 



 
 
 

8 โครงการขุดลอกหนองโดก  หมูํที่ 3 เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ส าหรับท าการเกษตร กว๎าง 20.00 เมตร 200,000     200,000     -          -           200,000     ร๎อยละ 50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ยาว 100 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

9 โครงการปรับปรุงล าเหมือง เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.50 เมตร -           366,000     -          -           -            ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

 (สายหนองทองหลาง - บํอใต๎) หมูํที่ 3 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 2,450 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ียจากเดิม 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

10 โครงการปรับปรุงล าเหมืองจากทําใหญํ เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 4.00 เมตร 200,000     200,000     200,000   200,000    200,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
ถึงล าประทาวใต๎    หมูํที่ 4 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 2,000.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย  1.00  เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง
11 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากคลองไผํ เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 4.00 เมตร 160,000     160,000     160,000   160,000    160,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

 ถึง ล าประทาว    หมูํที่ 4 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว  800.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

12 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากหนองจอก เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 1.00 เมตร -           -           37,000     37,000      37,000       ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
ถึงล าห๎วยหลัว    หมูํที่ 5 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,392.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย  1.00  เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง
13 โครงการปรับปรุงล าเหมืองจากหนอง เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร  150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

สีทอน ถึงหนองสัมพันธ์   หมูํที่ 5 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,548.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย  1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

14 โครงการปรับปรุงล าเหมืองจากหนองสีทอนเพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร  -           -           40,000     40,000      40,000       ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
ถึง หนองวังนา หมูํที่ 5 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 500 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

15 โครงการปรับปรุงคลองหนองเปลือย เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ส าหรับท าการเกษตร กว๎าง  6.00 เมตร 150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
จากนานายหลอด  ปรางค์ชัยภูมิ  - ปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ยาว  500 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
นานางบัวผัน  หาญบุํงคล๎า  หมูํที่ 7 ลึก  1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

16 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ า จากถนน เพื่อปรับปรุงคลองสํงน้ าที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.50 เมตร 105,000     105,000     -          -           -            ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ลาดยาง (รํองธาตุ ถึงหนองโง๎ง)   น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 600.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 7 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง
17 โครงการขุดลอกล าห๎วยชีลองตอนบน เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ส าหรับท าการเกษตร กว๎าง  15.00 เมตร 330,000     330,000     -          -           -            ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./

จากนานายพัฒนา - ฝายนายสงเมือง ยาว  1,000 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียงกรมทรัพย์/กรมชลฯ

หมูํที่ 7 ลึก  1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง อ าเภอ/จังหวดั
18 โครงการปรับปรุงล าเหมือง เพื่อขุดลอกล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง  3.00 เมตร 270,000     270,000     -          -           270,000     ร๎อยละ 75 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จากวัดตาลเด่ียว - นานายหนชูิด น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,800.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
หมูํที่ 8 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

19 โครงการขุดลอกล าห๎วย เพื่อขุดลอกล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง  3.00 เมตร 270,000     270,000     -          -           270,000     ร๎อยละ 75 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
จากหนองจาน - ล าประทาว (ฮํองนอ๎ย) น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,800.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
หมูํที่ 8 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

 



 
 
 

20 โครงการขุดลอกล าห๎วย เพื่อขุดลอกล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง  3.00 เมตร 270,000     270,000     -          -           270,000     ร๎อยละ 75 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
จากหนองจาน - นานายยม น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,800.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
หมูํที่ 8 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

21 โครงการวางทํอ คสล.  หมูํที่ 9 เพื่อวางทํอระบายน้ าลงสํูพื้นที่การเกษตร ขนาด 60 100 24,000      24,000      24,000     24,000      24,000       ร๎อยละ 50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จดุที่ 1  หนา๎บ๎านนายสมควร  นยิมนา จ านวน 14 ทํอน มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
จดุที่ 2  บ๎านนางพิมวลัญธ์-นานายไชยะ เพียงพอ พอและทั่วถึง

22 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ า เพื่อปรับปรุงคลองสํงน้ าที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง  2.00 เมตร 65,000      65,000      65,000     65,000      65,000       ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จากคลองโดก ถึง หนองสัมพันธ์ น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว   648.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 9 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง
23 โครงการขุดลอกหนองฉิม    หมูํที่ 10 เพื่อขุดลอกหนองน้ าที่ต้ืนเขินให๎กักเก็บน้ า กว๎าง 40.00 เมตร  300,000     300,000     -          -           300,000     ร๎อยละ 75 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ไว๎เพียงพอส าหรับท าการเกษตร ยาว 54.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

24 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากสะพาน เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 2.00 เมตร 136,000     136,000     136,000   136,000    136,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
กุดแหลม ถึงล าห๎วยกุดโง๎ง  หมูํที่ 11 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,360.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

25 โครงการปรับปรุงล าเหมือง เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร 148,000     148,000     148,000   148,000    148,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จากหนองชุมแสงถึงล าห๎วยคลองหว๎า น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 988.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 11 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง
26 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จาก เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร 104,000     104,000     104,000   104,000    104,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ล าห๎วยคลองหว๎า ถึงล าห๎วยหนองโสก น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 694.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
หมูํที่ 11 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

27 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากนา เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร -           -           273,000   273,000    273,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

นายชํวง หาญเสนา ถึงบ๎านสัมพันธ์ ม.5 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,640.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 11 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง
28 โครงการฝายมีชีวิตเพื่อแก๎ไขปัญหา 1. เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใน จ านวน 1 ฝาย -           35,400      -          -           -            ร๎อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีน้ าใช๎เพียงพอ กองชําง

การขาดแคลนน้ า   ชํวงฤดูแล๎ง  บ๎านบุํงคล๎า หมูํที่ 11 และเกษตรมีน้ าใช๎ส าหรับ ในชํวงฤดูแล๎ง 
อุปโภค-บริโภค และท าการ
เกษตรเพียงพอ

รวม 28   โครงการ − − 3,748,500  4,149,900  2,193,500 1,937,000  3,653,500   −

 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์และปูองกันโรค เพื่อปูองกันและระงับการระบาด ประชาชน     200,000    200,000    200,000    200,000    200,000 ร๎อยละ80 ของประชาชน จ านวนผ๎ูปุวยไมํเกินร๎อยละ 0.01 ส านกัปลัด

ไข๎เลือดออก ของโรคไข๎เลือดออก หมูํที่ 1-12 ร๎ูวิธีปูองกันการเกิดโรคไข๎ ของจ านวนประชากร

เลือดออกอยํางถูกวิธี

2 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคพิษ เพื่อรณรงค์ให๎ประชาชนได๎มีความร๎ู ประชาชน       30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 ร๎อยละ80 ของประชาชน สุนขัได๎รับการฉีดวัคซีนปูองกันการ ส านกัปลัด

สุนขับ๎า และมีวิธีปูองกันการเกิดของโรคพิษ หมูํที่ 1-12 ร๎ูวิธีปูองกันโรคพิษสุนขับ๎า เกิดโรคพิษสุนขับ๎า

สุนขับ๎าโดยฉีดวัคซีน

3 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคเอดส์ เพื่อให๎ความร๎ูแกํเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน       20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ร๎อยละ50 ของเด็กและ ประชาชนมีแนวทางการปูองกัน ส านกัปลัด

ในการปูองกันโรคเอดส์ หมูํที่ 1-12 เยาวชนมีความร๎ูในการ การเกิดของโรค จ านวนผ๎ูปุวย

ปูองกันโรคเอดส์ ผ๎ูปุวยลดลง

4 โครงการเฝูาระวังและสํงเสริมสุขภาพ เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพในชํองปากที่ดี ตรวจสุขภาพฟัน 5,000        5,000      5,000       5,000       5,000       ร๎อยละ 100 ของเด็ก เด็กมีสุขภาพชํองปากที่สะอาด ส านกัปลัด

ปากและฟันเด็ก ศพด. และได๎รับการตรวจฟันปูองกันโรคฟันผุ 6 เดือนตํอคร้ัง ศูนย์ ศพด.มีสุขภาพฟันดี ฟันไมํผุ  สุขภาพฟันดีถ๎วนหนา๎

5 โครงการเร่ืองเพศคุยได๎ในครอบครัว เพื่อให๎ผ๎ูปกครองมีความเข๎าใจถึงความ จ านวน 30 ครอบครัวละ 29,200      29,200     29,200     29,200     29,200     ร๎อยละ 80 ผ๎ูรํวมโครงการ ผ๎ูปกครองมีความร๎ู ความเข๎าใจ กอง

จ าเป็นในการสอนเพศศึกษา 2 คน ประกอบไปด๎วย สามารถน าความร๎ูมาปรับใช๎ ในการส่ือสารเร่ืองเพศ และน ามา สวัสดิการ

บิดา มารดา และบุตร ในครอบครัวได๎ ซ่ึงการสร๎างภูมิค๎ุมกันที่ให๎กับชุมชน สังคม

รวมทั้งส้ิน 60 คน

6 โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยเพื่อลดความรุนแรงในหมูํเยาวชนให๎มี นกัเรียน เยาวชน ใน 59,600      59,600     59,600     59,600     59,600     ร๎อยละ 80 ของนกัเรียน สามารถชํวยลดความรุนแรงในหมูํ กอง

ไมํท๎องกํอนวัยหํางไกลจากยาเสพติด จติส านกึรัก สามัคคีปรองดองกัน พื้นที่หมูํบ๎าน/ชุมชนที่ เยาวชนร๎ูจกัปูองกันไมํท๎อง เยาวชนให๎มีจติส านกึรัก สวัสดิการ

เพื่อให๎เยาวชนตระหนกัถึงผลเสียของการจ านวน 50 คน กํอนวัย ให๎เยาวชนตระหนกัถึงผลเสีย สังคม

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

เพื่อควบคุมการแพรํระบาดของยาเสพติด เด็กและเยาวชนมีทักษะในการ

ในเด็กและเยาวชนของชุมชน หลีกเล่ียงและปฏิเสธการใช๎ยาเสพติด

รวม 6 โครงการ 343,800     343,800   343,800    343,800    343,800    

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  สาธารณสุข  สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งย่ังยืน

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม สร๎างงาน สร๎างอาชีพ เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูด๎อยโอกาส ผ๎ูพิการ ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อย 50,000      50,000      30,000        30,000       30,000     ร๎อยละ50 ของผ๎ูเข๎ารับ ผ๎ูเข๎ารับอบรมได๎รับความร๎ูและ กองสวัสดิการ

ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อยโอกาสและ และกลํุมสตรีมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได๎ โอกาสและกลํุมสตรี อบรมมีงานท าและมี มีอาชีพเสริม คําใช๎จาํยลด สังคม

กลํุมสตรี ในครัวเรือน จ านวน   60  คน รายได๎เพิ่มขึ้น รายได๎ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

2 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรํวมใจ 1.สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนร๎ูเทําทัน
ภัยของ

เด็ก/เยาวชน/นกัเรียน/ 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 70 ร๎ูจกัโทษและ 1.เด็กและเยาวชนได๎เรียนร๎ูถึง ส านกัปลัด

ต๎านภัยยาเสพติด ยาเสพติด นกัศึกษา พิษภัยของยาเสพติด ความส าคัญของยาเสพติด

2.สนองนโยบายรัฐบาลในการตํอต๎าน 2.สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับเด็กและ

และปราบปรามยาเสพติด เยาวชน

3.เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสภาเด็ก 3.เป็นแกนน าเด็กและเยาวชน
ต าบลและเยาวชนต าบล

3 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้ จ านวน  1  หลัง 50,000      50,000      50,000        50,000       50,000     ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้ เกิดพลังประชารัฐการพัฒนา กองสวัสดิการ

รัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อย รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชนใน สังคม

โอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ยากจน ในการอยู่อาศัยที่ดีขั้น อยู่อาศัยดีขึ้น สามารถด ารง
ชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง

รวม 3  โครงการ − − 110,000  130,000  110,000   110,000  110,000 − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  สาธารณสุข  สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งย่ังยืน

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 

 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมปันย้ิมสร๎างสุขสายใย เพื่อรณรงค์ให๎เห็นคุณคําของผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุ 100,000   100,000     100,000    100,000     100,000    ร๎อยละ  50  ของผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุได๎สนกุสนาน จติใจ กองสวัสดิการ

สํูผ๎ูสูงวัย เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุมีบทบาทในสังคมมากขึ้น จ านวน  12 หมูํบ๎าน เป็นตัวแทนถํายทอด เบิกบาน และมีสํวนรํวมใน

หมูํบ๎านละ  25  คน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น กิจกรรม

รวม 1   โครงการ − − 100,000 100,000  100,000 100,000   100,000  − −

งบประมาณที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  สาธารณสุข  สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งย่ังยืน

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจํายเบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ เพือ่จํายเป็นเงินคําเบีย้ยังชีพ จ านวน  12  หมูบํ๎าน 15,000,000   15,000,000  14,250,000   15,675,000   17,243,000  ร๎อยละ 100 ของผ๎ูพกิาร ผ๎ูพกิารได๎รับการพฒันา กองสวสัดิการฯ

ให๎กบัผ๎ูสูงอายุในต าบลบุงํคล๎า ได๎รับการดูแล คุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น

2 โครงการจํายเบีย้ยังชีพผ๎ูพกิาร เพือ่จํายเป็นเงินคําเบีย้ยังชีพ จ านวน  12  หมูบํ๎าน 9,000,000     9,000,000    9,120,000     10,040,000   11,034,000  ร๎อยละ 100 ของผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุได๎รับการพฒันา กองสวสัดิการฯ

ให๎กบัผ๎ูพกิารในต าบลบุงํคล๎า ได๎รับการดูแล คุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น

3 โครงการสมทบหลักประกนั เพือ่เป็นคําเงินสมทบคําใช๎จําย จ านวน  1  กองทุน 200,000       200,000      200,000       200,000      200,000      ร๎อยละ100ของประชาชน ประชาชนได๎รับบริการด๎าน ส านักปลัด

สุขภาพ(สปสช.) ให๎กบักองทุนหลักประกนั ได๎รับบริการด๎านสุขภาพ สุขภาพท่ัวถึง

สุขภาพต าบลบุงํคล๎า

4 โครงการจํายเบีย้ยังชีพเอดส์ เพือ่จํายเป็นเงินคําเบีย้ยังชีพ จ านวน  12  หมูบํ๎าน 80,000        80,000        95,000        104,000      115,000      ร๎อยละ 100 ของผ๎ูปุวย ผ๎ูปุวยเอดส์ได๎รับการพฒันา กองสวสัดิการฯ

ให๎กบัผ๎ูปุวยเอดส์ในต าบล เอดส์ได๎รับการดูแลรักษา คุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น

บุงํคล๎า

รวม 4   โครงการ − − 24,280,000   24,280,000  23,665,000   26,019,000  28,592,000  − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพฒันาด๎านคุณภาพชีวติ  สาธารณสุข  สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งย่ังยืน

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 



 
 
 แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งย่ังยืน
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 โครงการเงินอุดหนนุส าหรับ เพื่ออุดหนนุส าหรับการด าเนนิงาน อุดหนนุ 240,000     240,000     240,000    240,000    240,000    ร๎อยละ 90 ของ 1. ประชาชนมีความร๎ูในการ ส านกัปลัด องค์กรภาค

การด าเนนิการตามแนวทาง ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ คณะกรรมการหมูํบ๎าน ประชาชนมีความร๎ู ชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว ประชาชน
โครงการพระราชด าริ  ด๎านสาธารณสุข ให๎กับคณะกรรมการ จ านวน 12  หมูํบ๎าน ด๎านสุขภาพปูองกัน และชุมชนในด๎านสุขภาพ (หมูํบ๎าน)
ด๎านสาธารณสุข หมูํบ๎านด าเนนิการ จ านวน 12 โรค และเฝูาระวัง การรักษาพยาบาล  การปูอง

หมูํบ๎าน ๆ ละ  20,000 บาท ปูองกันและแก๎ไข กันโรคและการสํงเสริม
ปัญหายาเสพติด สุขภาพอนามัย

2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ในการประกอบอาชีพและยัง
ผลให๎เศรษฐกิจสํวนรวมของ
สังคมดี อันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริด๎านสาธรณสุข

รวม   1    โครงการ − − 240,000   240,000  240,000  240,000  240,000  − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

งบประมาณที่ผ่านมา

 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมการปลูกข๎าว เพือ่เปล่ียนแนวคิดจากเกษตรเคม ีมาเป็น จ านวน  70  คน 20,000     20,000   20,000    20,000    20,000   ร๎อยละ  80 ของเกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรได๎รับส านักปลัด

เกษตรอนิทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ เกษตรอนิทีรย์ ระบบนิเวศน์ได๎รับการ มรีายได๎เพิม่ขึ้น พึง่พาตน ได๎รับการสํงเสริมพฒันาให๎

พอเพยีง ฟืน้ฟ ูมสีภาพแวดล๎อมท่ีดีขึ้น เองได๎ มผีลผลิตเพิม่ขึ้น

2 โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทาง เพือ่สํงเสริมให๎เกษตรกร, กลํุมอาชีพ เกษตรกร,กลํุมอาชีพ 50,000     50,000   50,000    50,000    50,000   ร๎อยละ50ของเกษตรกร เกษตรกร ,กลํุมอาชีพ ส านักปลัด
การเกษตร น าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรูปเป็น ม.1 - 12 มรีายได๎เพิม่ขึ้นได๎เพิม่ขึ้น มอีาชีพเสริมเพิม่รายได๎

อาหารเพิม่มลูคําผลผลิตทางการเกษตร ให๎กบัครอบครัว
3 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมการผลิต เพือ่สํงเสริมให๎เกษตรกรผลิตปุย๋อนิทรีย์ เกษตรกร 50,000     50,000   50,000    50,000    50,000   ร๎อยละ 80ของเกษตรกร พืน้ท่ีการเกษตรไมมํสีารพษิส านักปลัด

ปุย๋อนิทรีย์ชีวภาพ ชีวภาพใช๎เอง ลดรายจํายในครัวเรือน ม.1 - 12 ลดรายจํายในการซ้ือปุย๋ ตกค๎างและหลีกเล่ียงการ
ลดการใช๎สารเคมใีนการท าการเกษตร เคมี ปนเปือ้นสารเคมทีางดิน

รวม 3 โครงการ − − 120,000   120,000  120,000  120,000  120,000 − − −

งบประมาณทีผ่่านมา

แผน'งานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพฒันาเศรษฐกจิรายได๎ และภูมปิัญญาท๎องถิ่น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ เพือ่อบรมให๎ความร๎ูและมทัีกษะในอาชีพ จ านวน  60  คน 30,000   30,000   30,000  30,000   30,000    ร๎อยละ  80 ของผ๎ูเข๎ารับ ผ๎ูเข๎ารับการอบรมน าความร๎ู กองสวสัดิการฯ

ระยะส้ันแกปํระชาชนต าบลบุงํคล๎า ตํางๆ  สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมกอํให๎ การอบรมมคีวามร๎ูใน ไปประกอบอาชีพเสริมเพือ่

เกดิรายได๎ตํอครอบครัว การท าอาชีพเสริมเพิม่ขึ้น เพิม่รายได๎ให๎ครอบครัว

2 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมการท า เพือ่อบรมให๎ความร๎ูและสามารถผลิตสินค๎า จ านวน  60  คน 30,000   30,000   30,000  30,000   30,000    ร๎อยละ  80 ของผ๎ูเข๎ารับ ผ๎ูเข๎ารับการอบรมน าความร๎ู กองสวสัดิการฯ

ผลิตภัณฑ์กลํุมแมบํ๎านสตรีต าบลบุงํคล๎า เป็นท่ีต๎องการของตลาด ครอบครัวมอีาชีพ การอบรมมคีวามร๎ูใน ไปประกอบอาชีพเสริมเพือ่

คอบครัวมอีาชีพและมรีายได๎เสริม การท าอาชีพเสริมเพิม่ขึ้น เพิม่รายได๎ให๎ครอบครัว

3 โครงการตลาดนัดชุมชนเพือ่คนท๎องถิ่น เพือ่พืน้ท่ีส าหรับการกระจายสินค๎าหรือ 1 แหํง 50,000   50,000   50,000  50,000   50,000    ร๎อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมสีถานท่ี กองสวสัดิการฯ

ผลผลิตทางการเกษตรให๎กบัผ๎ูบริโภค อบต.บุงํคล๎า มสีถานท่ีจ าหนํายสินค๎า จ าหนํายสินค๎าเพิม่มากขึ้น

รวม 3  โครงการ − − 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000  − −

งบประมาณทีผ่่านมา

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพฒันาเศรษฐกจิรายได๎ และภูมปิัญญาท๎องถิ่น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดักิจกรรมการพัฒนาผ๎ูเรียน นกัเรียน 100 คน -           30,000         30,000        30,000         30,000        ร๎อยละ100ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนที่สํงเสริมพัฒนา กอง

สถานศึกษา ( คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ) มีพัฒนาการเรียนที่ดี การเรียนร๎ู การศึกษา

2 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน นกัเรียน 100 คน -           40,000         40,000        40,000         40,000        ร๎อยละ100ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนมีเคร่ืองแบบ กอง

สถานศึกษา ( คําเคร่ืองแบบนกัเรียน ) มีชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน ใสํไปเรียนหนงัสือ การศึกษา

3 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน นกัเรียน 100 คน -           170,000       170,000       170,000       170,000       ร๎อยละ100ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนได๎เรียนร๎ูจาก กอง

สถานศึกษา (คําจดัการเรียนการสอนรายหัว) การสอนให๎กับเด็กนกัเรียน มีส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอน การศึกษา

4 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาหนงัสือเรียนให๎กับ นกัเรียน 100 คน -           30,000         30,000        30,000         30,000        ร๎อยละ100ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนมีหนงัสือ กอง

สถานศึกษา (คําหนงัสือเรียน) เด็กนกัเรียน มีหนงัสือแบบเรียน ประกอบการเรียนการสอน การศึกษา

5 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาอุปกรณ์ส าหรับการเรียน นกัเรียน 100 คน -           30,000         30,000        30,000         30,000        ร๎อยละ100ของนกัเรียนมี เด็กนกัเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ กอง

สถานศึกษา( คําอุปกรณ์การเรียน ) การสอนให๎กับเด็กนกัเรียน อุปกรณ์ประกอบการเรียน ประกอบการเรียนครบถ๎วน การศึกษา

6 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาอาหารกลางวันให๎กับเด็ก นกัเรียน 100 คน -           490,000       490,000       490,000       490,000       ร๎อยละ100 ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนได๎รับสารอาหาร กอง

สถานศึกษา ( คําอาหารกลางวัน ศพด. ) นกัเรียน ได๎รับสารอาหารครบถ๎วน ครบห๎าหมูํเจริญเติบโตตามวัย การศึกษา
7 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจาํยเป็นคําบริหารจดัการ ศพด. อบต.บุํงคล๎า 170,000    170,000       170,000       170,000       170,000       ร๎อยละ 100 ของศูนย์มีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร๎อม กอง

สถานศึกษา ศูนย์ ศพด. อบต.บุํงคล๎า พร๎อมในการบริหารจดัการ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน การศึกษา
8 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจาํยเป็นคําบริหารจดัการ. ศพด. อบต.บุํงคล๎า 50,000      50,000         50,000        50,000         50,000        ร๎อยละ 100 ของศูนย์มีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร๎อม กอง

สถานศึกษา(คําจดัโครงการ/จดักิจกรรม) ศูนย์ ศพด.อบต.บุํงคล๎า พร๎อมในการบริหารจดัการ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน การศึกษา
9 โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนร๎ู เพื่อให๎เด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000      50,000         50,000        50,000         50,000        ร๎อยละ 100 ของเด็กนกั ได๎ศึกษาแหลํงเรียนร๎ูจาก กอง

ได๎เรียนร๎ูและสัมผัสส่ิงแวดล๎อมตาม เรียน ศพด. ได๎เรียนร๎ูส่ิงที่ สภาพจริง การศึกษา

ธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมและการทํองเที่ยว
แผนงานการศึกษา

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 



 
 
 

10 โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับ เพื่อให๎ผ๎ูปกครองได๎มีความร๎ูเกี่ยวกับ ผ๎ูปกครองเด็กนกัเรียน 15,000      15,000         20,000        20,000         20,000        ร๎อยละ100 ของผ๎ูปกครอง เด็กนกัเรียนได๎รับการเล้ียงดู กอง

การดูแลเด็กกํอนวัยเรียน การดูแลเด็กกํอนวัยเรียน ศูนย์  ศพด. ได๎เรียนร๎ูวิธีดูแลเด็กกํอน อยํางถูกวิธี การศึกษา

วัยเรียน

11 โครงการจดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพนธ์ข๎อมูล จ านวน 1 แหํง 40,000      40,000         40,000        -              -             มีชํองทางการประชาสัมพันธ์ มีบอร์ดส าหรับติดข๎อมูลขําว กอง

ข๎อมูลขําวสารของทางราชการ ขําวสารของทางราชการของ ศพด. ข๎อมูลขําวสารของทางราช สารของทางราชการ การศึกษา

การเพิ่มขึ้น ร๎อลยะ 100

12 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ บูรณาการการจดัประสบการณ์กับ เด็กเล็ก ได๎รับการ -           -              50,000 50,000 50,000 เด็กนกัเรียนได๎ศึกษาเรียนร๎ู เด็กเล็กอยํูรํวมสังคมได๎อยําง กอง

กิจกรรมในสังคม สํงเสริมประสบการณ์ การอยํูรํวมกันในสังคม สงบสุข การศึกษา

โดยการเข๎ารํวม อยํางสงบสุข ร๎อยละ 100

กิจกรรมทางสังคม

13 โครงการฝึกอบรมกิจกรรมเปิดบ๎าน เพื่อเผยแพรํผลงานและความ มีการจดันทิรรศการ -           -              10,000 10,000 10,000 เผยแพรํข๎อมูลการด าเนนิงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผํานเกณฑ์ กอง

วิชาการและแสดงผลงาน (open house) ก๎าวหนา๎ของการจดัการศึกษา แสดงผลงาน ปีละ ของสถานศึกษาในสังกัดให๎ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ การศึกษา

1 คร้ัง ประชาชนได๎รับทราบร๎อยละ100ของชุมชน

14 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสา ปกปูอง เพื่อให๎เยาวชนมีบทบาทในการ จ านานเยาวชน -           -              50,000 50,000 50,000 วัฒนธรรมและการด ารงชีวิต เยาวชนมีบทบาทในการปกปูอง กอง

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น ปกปูองรักษาวัฒนธรรมประเพณี เข๎ารํวม 100 คน ของประชาชนด ารงอยํูสืบตํอไปรักษาวัฒนาธรรมประเพณีดีงาม การศึกษา

ดีงาม

15 โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหลํงเรียนร๎ู เพื่อให๎เด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000      50,000         50,000        50,000         50,000        ร๎อยละ 100 ของเด็กนกั ได๎ศึกษาแหลํงเรียนร๎ูจาก กอง

อนรัุกษ์ส่ิงแวดล๎อม ได๎เรียนร๎ูและสัมผัสส่ิงแวดล๎อมตาม เรียน ศพด. ได๎เรียนร๎ูส่ิงที่ สภาพจริง การศึกษา

ธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ

16 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในสังกัด เพื่อให๎เด็กได๎รับสารอาหารครบถ๎วน เด็กนกัเรียน ศพด.  500,000    500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนเด็กปฐมวัยร๎อยละ เด็กมีการพัฒนาการทางรําง กอง

สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุํงคล๎า เสริมสร๎างสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง และ สพฐ. 100 มีการเจริญเติบโตตาม กายที่ดีเจริญเติบโตตามวัย การศึกษา
ตามเกณฑ์

17 โครงการหนนูอ๎ยรักผักสวนครัวร้ัวกินได๎ เพื่อให๎เด็กและผ๎ูปกครองได๎มีผักปลอดเด็กนกัเรียน ศพด.  20,000      20,000         10,000        10,000         10,000        ร๎อยละ 100 เด็กนกัเรียนและ ผักปลอดสารพิษรับประทานและ กอง

ปลอดสารพิษ สารพิษรับประทานและเสริมสร๎าง ผ๎ูปกครองมีผักปลอดสารพิษ เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดี การศึกษา

ความสัมพันธ์อันดีเด็กนกัเรียน ศพด. รัยประทาน

18 โครงการฝึกอบรมหนนูอ๎ยฟันสวยย้ิมสดใส เพื่อสํงเสริมการรักษาสุขภาพชํองปาก เด็กนกัเรียน ศพด.  30,000      30,000         30,000        30,000         30,000        ร๎อยละ 100 เด็กนกัเรียนศพด.สุขภาพชํองปากของเด็กกํอนวัย กอง

ที่สะอาดฟันแข็งแรง ไร๎กล่ินปากให๎กับ และผ๎ูปกครอง สุขภาพในชํองปากและฟันดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ การศึกษา

เด็กนกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริหารสํวนต าบลบุํงคล๎า

องค์การบริหารสํวนต าบลบุํงคล๎า

19 โครงการฝึกอบรมก าจดัเหาส าหรับ เพื่อก าจดัเหานกัเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กนกัเรียน ศพด.  -           -              10,000        10,000         10,000        ร๎อยละ 100 เด็กนกัเรียนศพด.นกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

นกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. เด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบล บุํงคล๎าไมํมีเหา องค์การบริหารสํวนต าบลบุํงคล๎าการศึกษา

บุํงคล๎า อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ บุํงคล๎า ได๎รับการก าจดัเหาและมีสุขภาพดี

รวม 19  โครงการ 925,000  1,715,000  1,830,000  1,790,000  1,790,000  

 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
งาน

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวม ประชาชน  12  หมูํบ๎าน       50,000       50,000       60,000        60,000          60,000 ร๎อยละ60 ของประชาชน ลูกหลานได๎ร๎ูจกัประเพณีเกําแกํ กองการศึกษา

บุญเดือนหก งานเจา๎พํอพญาแล ในการสืบสานประเพณีประจ า
จงัหวัด

จ านวน 300 คน มีสํวนรํวมกิจกรรมสํงเสริม ที่สืบทอดตํอๆกันมาให๎คงอยํู

ประเพณีท๎องถิ่น ตลอดไป
2 โครงการวันเด็กแหํงชาติ เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เด็กเยาวชนใน 50,000      50,000      50,000      50,000       50,000         ร๎อยละ 60 ของเด็กที่ เด็กได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย กองการศึกษา

ให๎สมดุลรอบด๎านและกล๎าแสดงออก พื้นที่ ต าบลบุํงคล๎า เข๎ารํวมโครงการได๎รับ  จติใจ อารมณ์ กล๎าแสดงออก
ความสนกุสนาน  เกิดกระบวนการแลกเปล่ียน

3 โครงการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อสํงเสริมการแขํงขันกีฬาระหวําง อปท. ในเขต อ าเภอ -           -           70,000      70,000       70,000         ร๎อยละ 85 ของ อปท. ผ๎ูบริหาร ,สมาชิก อบต.,พนกังาน กองการศึกษา

อปท เมืองชัยภูมิ ในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ สํวนต าบล พนกังานจา๎ง  มีความ
มีความรักและความสามัคคี สามัคคีและเป็นการเชื่อมความ

สัมพันธ์กับ อปท.ในเขตอ าเภอ
เมืองชัยภูมิ

รวม 3   โครงการ − − 100,000  100,000  180,000  180,000   180,000    − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมและการทํองเที่ยว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

 
 

 
 
 
 



 
 
 แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 8  การบริหารจดัการบ๎านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการทํองเที่ยว
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 โครงการอุดหนนุอาหาร เพื่อให๎เด็กได๎รับประทาน เด็กนกัเรียน 650,000   650,000   650,000   650,000   650,000   ร๎อยละ 100 ของเด็ก เด็กมีการพัฒนาการทาง กองการศึกษา โรงเรียน

กลางวันของโรงเรียนใน อาหารครบห๎าหมูํมีการ ในสังกัด สพฐ. นกัเรียนได๎รับสาร รํางกายที่ดีเจริญเติบโต สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ. เจริญเติบโตตามวัย อาหารครบห๎าหมูํ ตามวัย

รวม 1   โครงการ − − 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้

งบประมาณที่ผ่านมา

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคลองสวย น้ าใส เพื่อพัฒนาแหลํงน้ าที่ต้ืนเขิน หมูํที่ 1 -12 -         -           500,000       500,000       500,000        พื้นที่กักเก็บน้ าและความ มีพื้นที่กักเก็บน้ าเพียงพอ ส านกัปลัด

เพื่อเพิ่มจ านวนพันธุ์ปลาในแหลํงน้ า อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า แหลํงน้ ามีความอุดมสมบูรณ์

เพื่อพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว เพิ่มขึ้น และเป็นแหลํงทํองเที่ยว

เพื่อก าจดัวัชพืชในแหลํงน้ า

2 โครงการ รักน้ า รักปุา รักษาแผํนดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในการอนรัุกษ์ จ านวน  2,000 ต๎น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 ของต๎นไม๎ ประชาชนมีจติส านกึในการ
รักษา

ส านกัปลัด

ทรัพยากรน้ าและปุา รวมทั้งสร๎าง ไม๎กินผล ไม๎ใช๎สอย ที่ปลูกเจริญเติบโตเป็น ส่ิงแวดล๎อมและอนรัุกษ์
ทรัพยากรจติส านกึของประชาชน ไม๎เศรษฐกิจ พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ธรรมชาติ

3 โครงการก าจดัวัชพืชในแหลํงน้ าใน เพื่อฟื้นฟูสภาพแหลํงน้ าไมํให๎ต้ืนเขิน หมูํที่ 1 - 12 -         -           500,000       500,000       500,000        ร๎อยละ 50 ของวัชพืชใน ประชาชนมีแหลํงน้ าสะอาด ส านกัปลัด
พื้นที่ต าบลบุํงคล๎า ประชาชนมีน้ าสะอาดใช๎เพียงพอ ล าห๎วยหลัวลดลงแหลํงน้ า เพียงพอตํอการอุปโภค-บริโภค

สะอาดขึ้น และท าการเกษตร
4 โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข เพื่อสร๎างจติส านกึให๎ประชาชนรํวม แหลํงน้ าธรรมชาติ -         -           200,000       200,000       200,000        ร๎อยละ ของพันธุ์ปลาที่ แหลํงน้ าในพื้นที่เปูาหมายอุดม ส านกัปลัด

รักษาสมดุลของระบบนเิวศนใ์นแหลํง เพิ่มขึ้น ไปด๎วยปลาและประชาชนสามารถ
น้ าธรรมชาติ, เพิ่มจ านวนประชากร หาอาหารจากแหลํงน้ าได๎เพิ่มขึ้น
สัตว์น้ าใน

รวม 4  โครงการ − 30,000  30,000    1,230,000  1,230,000  1,230,000  − −

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม
แผนงานการเกษตร

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
 

 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมหมูํบ๎านต๎นแบบ เพื่ออบรมให๎ความร๎ู และสํงเสริมให๎ จ านวน  50 คน 30,000    30,000      30,000     30,000     30,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือนมี หมูํบ๎านเปูาหมายเป็นหมุํบ๎านที่ ส านกัปลัด
ในการบริหารจดัการขยะ  ประชาชนมีจติส านกึในการรักษาส่ิง การคัดแยกขยะถูกวิธี ได๎รับการประกาศรับรองเป็น

ส่ิงแวดล๎อมและมีสํวนรํวมในการบริหาร หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงและ
จดัการขยะ เป็นต๎นแบบในการจดัการขยะ

2 โครงการท๎องถิ่นไทยใสํใจส่ิงแวดล๎อม เพื่อปลูกฝังจติส านกึในการรักษาทรัพยากร จ านวน  50 คน 30,000    30,000      30,000     30,000     30,000       ประชาชนมีจติส านกึในการ ประชาชนมีสํวนรํวมในการรักษา กองสวัสดิการ
ธรรมชาติให๎กับประชาชนในต าบล รักษาส่ิงแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

รวม 2  โครงการ − − 60,000  60,000    60,000   60,000   60,000    − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนท์ี่ท าการ  อบต. เพื่อปรับปรุงภูมิที่ท าการ อบต.ให๎มี 1.ปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับ 30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 1.จดุด าเนนิการ 1.ที่ท าการ อบต.มีภูมิทัศน์ ส านกัปลัด

ภูมิทัศนท์ี่สวยงาม มีพื้นที่ใช๎สอย    ไม๎ยืนต๎น    นาํอยํู นาํมอง ที่สะอาดและสวยงาม
มากขึ้น 2.เพิ่มพื้นที่ลานคอนกรีต 2. มีพื้นที่ใช๎สอยเพิ่มขึ้น 2.มีพื้นที่ใช๎สอยเพิ่มขึ้น

รวม 1  โครงการ − − 30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบมสํีวนรํวม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวาํ หนํวยงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ ทีรั่บผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมปลูกจติส านกึ เพื่อปลูกจติส านกึให๎น าหลักคุณธรรม คณะผ๎ูบริหาร ,ก านนั 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมโครง กลํุมเปูาหมายมีจติส านกึยึดมั่น ส านกัปลัด

 คุณธรรมจริยธรรมในการปูองกัน จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช๎ประยุกต์ใช๎เพื่อให๎เกิด

ผ๎ูใหญบํ๎าน,สมาชิก อบต. การปฏิบัติงานเกิดความ หลักคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ให๎เกิดความโปรํงใสในการปฏิบัติหนา๎ที่ และพนกังานสํวนต าบล โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ในการปฏิบัติหนา๎ที่

2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ เพื่อใช๎แผนที่ภาษีฯ เป็นฐานข๎อมูลในการ ผ๎ูอยํูในขํายช าระภาษี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ90 ของผ๎ูอยํูในขําย มีข๎อมูลรายละเอียดผ๎ูอยํูในขําย กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน การจดัเก็บภาษีในพื้นที่ได๎อยํางครอบคลุม บ ารุงท๎องที่,ภาษีโรงเรือน ช าระภาษีร๎ูหนา๎ที่ในการช าระ ช าระภาษีและเก็บภาษีได๎ถูก

ภาษีปูาย ฯ ภาษีและเก็บภาษีได๎ครบถ๎วน ต๎องครบถ๎วน

3 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบัน จดักิจกรรมรัฐพิธีและงาน 100,000    100,000     300,000    300,000    300,000  ร๎อยละ50 ของประชาชนได๎ ประชาชนมีจติส านกึ รัก เทิดทูน ส านกัปลัด

พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์และส านกึในพระมหา เฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์

กรุณาธิคุณ ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์
4 โครงการเลือกต้ังผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ประชาชนมีจติส านกึในการปกครอง ประชาชน 200,000    200,000     500,000    500,000    500,000  ร๎อยละ70 ของประชาชนมีจติ ประชาชนมีสํวนรํวมและร๎ูหนา๎ที ส านกัปลัด

 สมาชิกสภา อบต. หรือการ ระบอบประชาธิปไตย และมีสํวนรํวมในการ จ านวน 12 หมูํบ๎าน ส านกึร๎ูหนา๎ที่ในการไปใช๎สิทธิ์ ของพลเมืองในการใช๎สิทธ์ของ

เลือกต้ังซํอมท๎องถิ่น บริหารจดัการปกครองท๎องถิ่น เลือกต้ัง ตัวเอง ไมํนอนหลับทับสิทธิ์

5 โครงการขับเคล่ือนการจดัท า 1.เพื่อสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของ ผ๎ูบริหาร /สมาชิก อบต. 30,000     30,000       30,000      30,000      30,000    ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ สามารถน าปัญหาความต๎องการ ส านกัปลัด

แผนพัฒนาท๎องถิ่น ภาคประชาชน/สํวนราชการ ในการ ก านนั/ผ๎ูใหญบํ๎าน มีความร๎ูและเข๎าใจในขั้นตอน มาแก๎ไขปัญหาได๎ถูกที่ถูกจดุตาม
วางแผนพัฒนาท๎องถิ่น พนกังาน อบต./ สํวนราชการ การจดัท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น สภาวการณ์การที่เปล่ียนแปลง

2.เพื่ออบรมให๎ความร๎ู รํวมกันคิด รํวมกันท า เพิ่มขึ้น
เกิดความเข๎าใจ สามารถขับเคล่ือนแผนใน
การแก๎ไขปัญหาด๎านตําง ๆ

6 โครงการจา๎งนกัเรียน/นกัศึกษาชํวง เพื่อสํงเสริมให๎นกัเรียน/นกัศึกษาใช๎เวลา นกัเรียน/นกัศึกษา 30,000     30,000       40,000      40,000      40,000    ร๎อยละ 50 ของนกัเรียน/ นกัเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประ ส านกัปลัด

ปิดภาคเรียน ชํวงปิดภาคเรียนให๎เกิดประโยชน ์และ ในต าบลบุํงคล๎า นกัศึกษาในพื้นที่มีรายได๎ ประโยชนแ์ละมีรายได๎เสริมในชํวง

มีรายได๎เสริม จ านวน 60 คน ชํวงปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งาน  เพื่อฝึกอบรมให๎ความร๎ูทั้งภาคทฤษฎีและ ก านนั ผ๎ูใหญบํ๎าน ผ๎ูบริหาร -          -            400,000    -           -         ร๎อยละ 90 ของฐานข๎อมูล  - อบต. มีข๎อมูลที่เป็นปัจจบุัน กองคลัง

แผนที่ภาษี เพื่อเตรียมความพร๎อม ภาคปฎิบัติ สมาชิกสภา และพนกังาน ภาษีเป็นปัจบุัน เพื่อใช๎ในการจดัเก็บภาษีที่ดิน

เข๎าสํู พระราขบัญญติัภาษีที่ดินและ เพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจกฏหมายภาษี สํวนต าบล และส่ิงปลูกสร๎างตามข๎อส่ังการ

ส่ิงปลูกสร๎าง พ.ศ. 2562 และการ ที่ดินและส่ิงปลูกสร๎าง จดัฝึกอบรมเป็น 4 ระยะ −  เป็นฐานข๎อมูลที่มีความ

ประยุกต์ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทาง เพื่อฝึกปฏิบัติการจดัเก็บรายได๎ 1. ปฐมนเิทศโครงการและ ละเอียดถูกต๎องตามมาตรฐานการ

ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนบัสนนุภารกิจ เพื่อส ารวจโดยใช๎อากาศยานโดยไร๎คนขับ ด าเนนิการถํายภาพทาง จดัท าแผนที่ภาษี

ในด๎านตํางๆขององค์กรปกครองสํวน ถํายภาพถํายเพื่อน าส ารวจ อากาศโดยใช๎โดรน − สามารถสร๎างการมีสํวนรํวม

ท๎องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2. ปฎิบัติงานและส ารวจ ของผ๎ูมีสํวนได๎เสียในการใช๎

ภาคสนาม กฏหมายแตํละฉบับ เพื่อให๎เกิด

3. โครงการประยุกต์ใช๎ ประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได๎

นวัตกรรมแผนที่ในระบบ

QR CODE [oSmartphone

เพื่อบริหารจดัการท๎องถิ่น

4. ปัจฉิมนเิทศนโ์ครงการ

8 โครงการ อบต. สัญจร เพือ่บูรณาการออกให๎บริการเคล่ือนที่ งานทีจ่ัดให๎บริการ 5 งาน -       -        50,000    -        -      ร๎อยละของประชาชนทีข่อรับ ประชาชนเกดิความพงึพอใจ ส านักปลัด

แกปํระชาชน บริการทุกหมูบํ๎าน ในการออกให๎บริการเคล่ือนที่

แกํประชาชน

รวม 8  โครงการ − − 510,000 510,000 1,440,000 990,000 990,000 − −

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. :  การบริหารจดัการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณทีผํ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด  : ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวาํ หนํวยงาน

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง 1.เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน สมาชิก อปพร.และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 50 อุบัติเหตุลดลง 1.อุบัติเหตุลดลง ส านกัปลัด

ถนนชํวงเทศกาลส าคัญ 2.เพื่อเป็นจดุบริการประชาชน จนท. / ก านนั ผญบ./ 2.ประชาชนในต าบลมีความ

3.เป็นจดุแจง๎เตือนประชาชนให๎มีความ ส.อบต. / อสม. ปลอดภัย

ระมัดระวังในการใช๎รถใช๎ถนน 3.ผ๎ูขับขี่รถปฏิบัติความกฎหมาย

2 โครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพผ๎ูน า เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให๎แกํ ผ๎ูรํวม
ผ๎ูเข๎ารํวม

จ านวน  60  คน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ90ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ คณะผ๎ูบริหาร,สมาชิก อบต. ส านกัปลัด

ชุมชน คณะผ๎ูบริหารท๎องถิ่น  สมาชิกสภา โครงการให๎เกิดการเรียนร๎ูแลกเปล่ียนความ น าประสบการณ์มาปรับใช๎ พนกังาน,ผ๎ูน าหมูํบ๎านน าความร๎ู

ท๎องถิ่น  พนกังานสํวนท๎องถิ่น คิดจากหนวํยงานที่ประสบความส าเร็จและ ในการบริหารจดัการท๎องถิ่น จากการศึกษาดูงานมาปรับใช๎

น าประสบการณ์มาปรับใช๎ในต าบลบุํงคล๎า หมูํบ๎าน ต าบล ให๎เกิดประโยชนใ์นท๎องถิ่นและ

และศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ มีความเป็นอยํูอยํางพอเพียง

พอเพียงตามแนวพระราชด าริ

รวม 2   โครงการ − − 500,000        500,000      500,000       500,000       500,000       − −

งบประมาณท่ีผํานมา

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. :  การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธภิาพ

แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดั  : ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั  : ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารกจิการบา๎นเมืองที่ดี

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 



 
 
 

แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวาํ หนํวยงาน

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัต้ัง อปพร. 1.ประชาชนมสํวนรํวมในการปูองกันและ ประชาชนในต าบล 100,000 150,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ 70  มีความร๎ูและ 1.มีความร๎ู ความเข๎าใจ ส านกัปลัดฯ

บรรเทาสาธารณภัย บุํงคล๎า 12 หมูํบ๎าน ทักษะในการปฏิบัติหนา๎ที่ ในบทบาทหนา๎ที่ของ อปพร.
2.พัฒนาความร๎ูและทักษะพื้นฐานในการ 2.เป็นก าลังหลักในการบริหาร
ปูองกันและบรรเทาสาธาณภัย จดัการสาธาณภัย

3.มีศักยภาพในการชํวยเหลือผ๎ู
ประสบภัยได๎อยํางรวดเร็ว

รวม 1   โครงการ − − 100,000 150,000 300,000 300,000 300,000 − −

งบประมาณท่ีผํานมา

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. :  การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธภิาพ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดั  : ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั  : ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารกจิการบา๎นเมืองท่ีดี

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

 
 
 
 
 



 
 
 

 
แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวาํ หนํวยงาน

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูและศึกษาดู
งาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 70 ของผ๎ูเข๎ารับการ เกษตรกรเกิดการเรียนร๎ูด๎านวิชา ส านกัปลัด

งานเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถํายทอด ศบกต บุํงคล๎าให๎มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยี อบรมมีความร๎ูด๎านเกษตร การ แลกเปล่ียนประสบการณ์

เทคโนโลยีการเกษตรต าบลบุํงคล๎า ในการให๎บริการ ตัวแทนเกษตรกร และวิธีลดต๎นทุนผลิตพืช ระหวํางเกษตรกร เจา๎หนา๎ที่
และจ านวน 60 คน ผ๎ูน าชุมชน และสามารถ
วางแผนประกอบอาชีพและถํายทอดตํอ

ไปยังชุมชนของตนเองได๎

รวม 1   โครงการ − − 50,000      50,000    100,000     100,000     100,000   − −

งบประมาณท่ีผํานมา

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. :  การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธภิาพ

แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดั  : ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั  : ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารกจิการบา๎นเมืองท่ีดี

 
 
 



 
 
 

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านบริหารจดัการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวม 1. เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ อุดหนนุให๎องค์กร 25,000    25,000    25,000    25,000    25,000    ร๎อยละ 90 ของ 1. เป็นสถานที่กลางในการ ส านกัปลัด อปท.

ในการชํวยเหลือประชาชนของ    หนงัสือส่ังการและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ปกครองสํวนท๎องถิ่น อปท.มีศูนย์ปฏิบัติการ รวบรวมกฏหมาย ระเบียบ ในเขต
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    กับการชํวยเหลือประชาชน จ านวน 1 แหํง รํวมในการชํวยเหลือ หนงัสือส่ังการ อ าเภอ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อแจง๎เวียน กฎหมาย ระเบียบ ประชาชนในเขต 2. เป็นสถานที่กลางในการ เมอืง

   หนงัสือส่ังการที่เกี่ยวข๎อง อ าเภอเมืองชัยภูมิ แจง๎เวียน กฎหมาย,ระเบียบฯ

3. เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร หลักเกณฑ์ จ านวน 1 ศูนย์ 3. เป็นสถานที่กลางในการ
   และวิธีการในการชํวยเหลือประชาชน เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
4. เพื่อให๎ค าปรึกษาหรือแนะน า
หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีการใน

   ในการขอรับความชํวยเหลือตํางๆ การชํวยเหลือประชาชน

5. เพื่อรวบรวมปัญหาความต๎องการของ 4. เปูนสถานที่กลางในการ

   ประชาชน ให๎ค าปรึกษา แนะน า วิธีการ

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนนิการ หลักเกณฑ์ในการชํวยเหลือฯ

ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 5. เปูนสถานที่กลางในการ

สํวนท๎องถิ่นในภาพรวม ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนนิการฯ

รวม   1    โครงการ − − 25,000  25,000  25,000  25,000 25,000 − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

งบประมาณที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จงัหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด  : ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี

 

 
 
 

 



 
 
 

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 8  การบริหารจดัการบ๎านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ ทีข่อรบัเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 200,000      200,000     150,000     150,000      150,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนายนา  งอกชัยภูมิ  ถึงวัดศรีสุนทร  และมีความปลอดภัยในการเดินทางยาม ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
หมูํที่ 1 ค่ าคืน  ระยะทาง 190.00 เมตร ทั่วถงึ

2 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 200,000      200,000     200,000     200,000      200,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนางอรทัย- บ๎านนายสวน พันหล๎า และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 2 เดินทางยามค่ าคืน ระยะทาง 100 เมตร ทั่วถงึ
3 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            120,000     120,000      120,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนายมุดจ าเริญจติ ถึงบ๎านนางสะพัง และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 2 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 600 เมตร ทั่วถงึ
4 อุดหนนุโครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎มีไฟฟูาสํองสวํางกับประชาชน ติดต้ังไฟฟูาสองสวํางพร๎อมโคมไฟครบชุด 50,000        50,000       50,000       50,000       50,000      ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

(ไฟแสงจนัทร์)จากหนา๎วัดโพธิ์ชัยถึงศาลตาปูุ   ผ๎ูใช๎เส๎นทางคมนาคมในเวลากลางคืน ระยะหําง 40 เมตร/ต๎น จ านวน 15 จดุ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 2 ระยะทาง  596 เมตร ทั่วถงึ
5 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 500,000      500,000     500,000     500,000      500,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากโรงเรียนบ๎านหนองฉิม ถึงฝายหนอง และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

อ๎ายพิมพ์   หมูํที่ 2 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 600 เมตร ทั่วถงึ
6 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 500,000      500,000     500,000     500,000      500,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนางยุพิน  ย้ิมสงบ ถึง สะพาน และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

กุดแหลม  หมูํที่ 3 เดินทางยามค่ าคืน   ระยะทาง 1,000  เมตร ทั่วถงึ
7 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            170,000     170,000      170,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

สายจากบ๎านนางสุพรรณี สิมาแก๎ว ถึง สามแยก และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
นานายชํวง หาญเสนา หมูํที่ 11 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 500.00 เมตร ทั่วถงึ

8 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            250,000     250,000      250,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู
จากบ๎านนายวีระ  ยอดพระค า - ล าห๎วยกอก และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 4 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 400.00 เมตร ทั่วถงึ

9 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 200,000      200,000     200,000     200,000      200,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากถนนลาดยางหนา๎วัดดอนตูม-ประตูน้ า และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

ล าประทาว  หมูํที่ 4 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 2,000 เมตร ทั่วถงึ
10 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 100,000      100,000     100,000     100,000      100,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากซอยหลังวัดสามัคคีธรรม-สวนนายมงคล และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
หมูํที่ 6 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 200.00 เมตร ทั่วถงึ

11 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            50,000       50,000       50,000      ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู
จากบ๎านนางบุญโฮม นกัรบ ถึง บ๎านนางพวง และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
จ าเริญจติ หมูํที่ 7 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 380.00 เมตร ทั่วถงึ

12 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  16  เมตร -             -            500,000     500,000      500,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู
จากบ๎านนายสังคม ทองชัยภูมิ ถึงบ๎าน และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
นายสุทัศน ์หาญวิเศษ  หมูํที่ 7 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 1,830 เมตร ทั่วถงึ

13 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            100,000     100,000      100,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู
จากบ๎านนายหลอด ปรางค์ชัยภูมิ ถึง บ๎าน และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
นายวสันต์ กล๎าแท๎ หมูํที่ 7 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 760.00 เมตร ทั่วถงึ

14 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช๎ทุก ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8.00  เมตร 200,000      200,000     200,000     200,000      200,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู
จากถนน รพช.ถึงบ๎านนายบุญโฮม ประสานเชื้อ ครัวเรือนและมีความปลอดภัยในการ ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
หมูํที่ 8 สัญจรเดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 398.00 เมตร ทั่วถงึ

15 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎มีไฟฟูาสํองสวํางกับประชาชน ติดต้ังไฟฟูาสองสวํางพร๎อมโคมไฟครบชุด 40,000        40,000       40,000       40,000       40,000      ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู
(ไฟแสงจนัทร์)จากโรงเรียนชุมชนบ๎านบุํงคล๎า ผ๎ูใช๎เส๎นทางคมนาคมในเวลากลางคืน ระยะหําง 40 เมตร/ต๎น จ านวน 21 จดุ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
สามแยก ถนนลาดยาง (รพช.)    หมูํที่ 11 ระยะทาง  845 เมตร ทั่วถงึ

16 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด 8 เมตร 150,000      150,000     150,000     150,000      150,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู
จากบ๎านนางประมวล  ถาเบ๎า - วังทองหลาง และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ต๎น พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
หมูํที่ 12 เดินทางยามค่ าคืน ระยะทาง 100 เมตร ทั่วถงึ

17 อุดหนนุโครงการขยายเขตพร๎อมติดต้ังไฟฟูา เพื่อให๎มีแสงสวํางในการเดินทางยาม ติดต้ังไฟฟูาสองสวํางพร๎อมโคมไฟ 400,000      400,000     400,000     400,000      400,000     ร๎อยละ100 ของประชาชนประชาชนมีแสงสวาํงใน กองชาํง การไฟฟาู
สาธารณะ (ไฟแสงจนัทร์) ค่ าคืน ระยะหําง 20 เมตร/ต๎น มีแสงสํองสวาํงในการเดินยามค่ าคืนและมีความ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
หมูํที่ 9  -  หมูํที่ 2 ระยะทาง  300 เมตร ทางยามค่ าคืน ปลอดภัยในชวีติทรัพย์สิน

18 อุดหนนุโครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎มีแสงสวํางรอบอาคาร ศพด. ติดต้ังไฟฟูาสองสวํางพร๎อมโคมไฟ 150,000      150,000     150,000     150,000      150,000     ร๎อยละ100 ของทรัพย์ เกดิความปลอดภัยในต กองชาํง การไฟฟาู
(ไฟแสงจนัทร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สินของทางราชการมี ทรัพย์สินของทางราชการ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

ความปลอดภัย ปอูงกนัอาชญากรรม
รวม 18   โครงการ − − 2,690,000   2,690,000   3,830,000   3,830,000   3,830,000  − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้   อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

งบประมาณทีผ่่านมา

 



 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซํอมบ ารุงทางเสริมผิวจราจร เพื่อให๎ประชาชนผ๎ูใช๎ถนนเดินทางสัญจรกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 8,739 เมตร 15,000,000        15,000,000      15,000,000      15,000,000     15,000,000     ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ./สส.

แอสฟัลส์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ. ไปมาสะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
 99-100  บ๎านขวานอ๎ย - บ๎านบุํงคล๎า ในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 2,796.48 ลบ.ม. กรมสํงเสริม

2 โครงการซํอมสร๎างผิวจราจร Asphltic เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 8,800 เมตร 15,000,000        15,000,000      15,000,000      15,000,000     15,000,000     ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
Concrete (โดยวิธี pavement inplace คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
Recyclir) สายบุํงคล๎า-กุดโง๎ง เชื่อม ต.กุดต๎ุม ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  2,112  ลบ.ม. กรมสํงเสริม

3 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 6,200 เมตร 20,650,000        20,650,000      20,650,000      20,650,000     20,650,000     ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
โนนแดง หมูํที่ 7  ถึงต าบลโพนทอง คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ

ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,488 ลบ.ม. กรมสํงเสริม
4 โครงการซํอมบ ารุงรักษาทางเสริมผิวถนน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร  9,000,000          9,000,000        9,000,000        9,000,000      9,000,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ลาดยาง สายจากบ๎านบุํงคล๎า หมูํที่ 12 ถึง คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
บ๎านดอนกูํ  ต าบลหนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  720  ลบ.ม. กรมสํงเสริม

5 โครงการปรุงซํอมบ ารุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก เพื่อให๎การเดินทางสัญจรของผ๎ูใช๎รถใช๎ กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 884 เมตร 2,736,000          2,736,000        2,736,000        2,736,000      2,736,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
(สายแยกบ๎านหนองฉิม-โรงเรียนชุมชนบุํงคล๎า)ถนนมีความสะดวก รวดเร็วและมี หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 265.20 ลบ.ม.. กรมสํงเสริม
6 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง  สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร 11,980,000        11,980,000      11,980,000      11,980,000     11,980,000     ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

 สายจากบ๎านบุํงคล๎า ม.3 ถึงบ๎านศรีษะกระบือ คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ต าบลหนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  840.00 ลบ.ม. กรมสํงเสริม

7 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร 15,000,000        15,000,000      15,000,000      15,000,000     15,000,000     ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
สายจากโรงสีชุมชน หมูํที่ 7 ถึงบ๎านสระไขํน้ า  คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ต าบลบุกุดต๎ุม ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,200  ลบ.ม. กรมสํงเสริม

แบบ  ผ.02/1

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.  :  ด๎านโครงสร๎างพืน้ฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
แผนงานอตุสาหรรมและการโยธา

งบประมาณที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  พฒันาการทํองเท่ียวให๎มคุีณภาพได๎มาตรฐาน   แนวทางท่ี 1 (ข๎อ 1.2) พฒันาและปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐานท่ีสนับสนุนการทํองเท่ียวทีส่นับสนุนการทํองเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6  ด๎านพฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสํูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

 

 



 
 
 

8 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร  9,000,000          9,000,000        9,000,000        9,000,000      9,000,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
สายจากบ๎านขวานอ๎ย หมูํที่ 10 สายหนองระเริงคมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ถึงเขตในเมือง (บขส.ใหม)ํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 720.00  ลบ.ม. กรมสํงเสริม

9 โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตฝาย เพื่อข๎ามล าห๎วยหนองอ๎ายพิมพ์และขน ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 2,000,000          2,000,000        2,000,000        2,000,000      2,000,000       ร๎อยละ 80 ของผ๎ูใช๎เส๎น มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / จงัหวัด
หนองอ๎ายพิมพ์    หมูํที่ 2 ขนสํงผลผลิตการเกษตรขึ้นสํูย๎ุงฉางได๎ ทางขนสํงผลผลิตทาง ไปมาที่สะดวก  อ าเภอ/กรมชล

ส าดวกขึ้น การเกษตรได๎สะดวก กรมสํงเสริม
10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.รอบหนองสัมพันธ์ เพื่อให๎การเดินทางสัญจรของผ๎ูใช๎รถใช๎ กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 6,000,000          6,000,000        6,000,000        6,000,000      6,000,000       ร๎อยละ80 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

หมูํที่ 11 ถนนมีความสะดวก รวดเร็วและมี หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 1,500. ลบ.ม. กรมสํงเสริม

11 โครงการกํอสร๎างถนน คสล .   สายจากวัด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง  5.00 เมตร ยาว 1,087  เมตร  2,695,000          2,695,000        2,695,000        2,695,000      2,695,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
สามัคคีธรรม หมูํที่ 6  ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์  คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ต าบลหนองนาแซง   ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  815.25  ลบ.ม. กรมสํงเสริม

12 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 2,014 เมตร  5,000,000          5,000,000        5,000,000        5,000,000      5,000,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
นางอุได  หมูํที่ 6 ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์ คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ต าบลหนองนาแซง  ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,510  ลบ.ม. กรมสํงเสริม

13 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 7,500,000          7,500,000        7,500,000        7,500,000      7,500,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
สายจากหนองสีทอน หมูํที่ 5 ถึงบ๎านกุดเชือก   คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ต.หนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 720  ลบ.ม. กรมสํงเสริม

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 2,410,000          2,410,000        2,410,000        2,410,000      2,410,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ    สายสะพานกุดแหลม  ถึง  คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
บ๎านศรีษะกระบือ  ต าบลหนองไผํ  หมูํที่ 3 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,620.00  เมตร กรมสํงเสริม

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 1,600,000          1,600,000        1,600,000        1,600,000      1,600,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ   สายจากวัดสามัคคีธรรม  หมูํที่ 6  คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์  ต าบลหนองนาแซง ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,080.00  เมตร กรมสํงเสริม

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 3,180,000          3,180,000        3,180,000        3,180,000      3,180,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ    สายโรงสีชุมชน ถึง สะพาน คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ต าบลโพนทอง  หมูํที่ 7 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  2,140.00  เมตร กรมสํงเสริม

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 2,140,000          2,140,000        2,140,000        2,140,000      2,140,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ    สายทางเชื่อมบ๎านสัมพันธ์ ถึง คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
บ๎านกุดเชือก  ต าบลหนองไผํ   หมูํที่ 5 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,800.00  เมตร กรมสํงเสริม

 



 
 
 

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 1,660,000          1,660,000        1,660,000        1,660,000      1,660,000       ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ   สายหนองระเริง  บ๎านขวานอ๎ย คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
หมูํที่ 10 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,400.00  เมตร กรมสํงเสริม

19 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง กว๎าง 4.00 เมตร  ยาว  970.00 เมตร -                   2,089,000        2,089,000        2,089,000      2,089,000       ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น หรือมีพื้นที่ไมํนอ๎ยกวํา 3,880 ตารางเมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
สายหนองวังนา บ๎านสัมพันธ์  หมูํที่ 5 สะดวกขึ้น กรมสํงเสริม

20 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง กว๎าง 4.00 เมตร -                   2,711,000        2,711,000        2,711,000      2,711,000       ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น ยาว  1,260.00 เมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
สายบ๎านโนนหัวนา หมูํที่ 8 ถึงบ๎านโนนแดง หรือมีพื้นที่ไมํนอ๎ยกวํา สะดวกขึ้น กรมสํงเสริม

หมูํที่ 7 5,040.00 ตารางเมตร
21 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง ชํวงที่ 1 กว๎าง 4.00 เมตร -                   8,242,000        8,242,000        8,242,000      8,242,000       ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น ยาว 550.00 เมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
สายทางเข๎าหนองสัมพันธ์ บ๎านหนองฉิม ชํวงที่ 2 กว๎าง 5.00 เมตร สะดวกขึ้น กรมสํงเสริม

หมูํที่ 2 ยาว 2,140.00 เมตร
22 โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ขนาดกว๎าง 4 เมตร -                   650,000          650,000           650,000         650,000          ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

(สายคันล าห๎วยชีลอง ถึง สะพาน คสล. คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล ยาว 1,200 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ

บ๎านหนองฉิม หมูํที่ 2 ) ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กรมสํงเสริม
23 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีตขาแค เพื่อปูองกันน้ ากัดเซาะ กว๎าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร -                   -                 1,200,000        1,200,000      1,200,000       ร๎อยละ80 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ฝายหนองอ๎ายพิมพ์ หมูํที่ 2 ลึก 2 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
กรมสํงเสริม

24 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ชํวงที่ 1 กว๎าง 6.00 เมตรไมํมีไหลํทาง 2,800,000          2,800,000        2,800,000        2,800,000      2,800,000       ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต( สายหนา๎วัด ไปมาได๎สะดวก ยาว 770.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
ตาลเด่ียว ถึง ถนนลาดยาง ชํวงที่ 2 กว๎าง 6.00 เมตร ไหลํทาง กรมสํงเสริม
บ๎านหนองฉิม  หมูํที่ 11 ข๎างละ 1.00 เมตร ยาว 826.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร -                   -                 10,030,000      10,030,000     10,030,000     ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

รอบหนองสัมพันธ์ ไปมาได๎สะดวก ยาว 2,930.00 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จงัหวัด / อ าเภอ
หนา 0.15 เมตร กรมสํงเสริม

รวม   25  โครงการ 135,351,000   149,043,000 160,273,000  ######## 160,273,000 

 



 
 
 

แบบ  ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขดุลอกหนองอา๎ยพมิพ ์ เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  15  ไรํ กวา๎ง 50 เมตร 3,000,000     3,000,000      3,000,000        3,000,000       3,000,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 2 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  80.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

2 โครงการขดุลอกหนองโง๎ง  เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี 24  ไรํ  กวา๎ง 97 เมตร 3,000,000     3,000,000      3,000,000        3,000,000       3,000,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 4,7 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  300.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
3 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  30.00  เมตร 3,441,000     3,441,000      3,441,000        3,441,000       3,441,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 6 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 1,105.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ียจากเดิม 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

4 โครงการขดุลอกหนองจอก     เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  9  ไรํ  กวา๎ง 45 เมตร 3,000,000     3,000,000      3,000,000        3,000,000       3,000,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 5 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  160 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
5 โครงการขดุลอกหนองจาน    เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  32 ไรํ  กวา๎ง 50 เมตร 5,000,000     5,000,000      5,000,000        5,000,000       5,000,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 8 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว 650 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม 1.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

6 โครงการขดุลอกหนองโดก    เพือ่กกัเกบ็น้ าใหป๎ระชาชนได๎มีน้ าส าหรับ ขนาดกวา๎ง 30.00 เมตร 330,000       330,000         330,000          330,000          330,000        ร๎อยละ 65 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 3 ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีงพอและท่ัวถงึ ยาว  500.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
7 โครงการขดุลอกหนองวงันา  เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี 4 ไรํ กวา๎ง 55 เมตร 1,000,000     1,000,000      1,000,000        1,000,000       1,000,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 5 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  67.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

ยุทธศาสตร์  อปท.  :  การพัฒนาแหลํงน้ าอุปโภค - บริโภค และการเกษตร   
แผนงานการเกษตร

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน   แนวทางที่ 1 (ข๎อ 1.2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานที่สนบัสนนุการทํองเที่ยวที่สนบัสนนุการทํองเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  ด๎านพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสํูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

 
 

 
 



 
 
 

8 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายกวา๎ง 3.00 เมตร 1,000,000     1,000,000      3,750,000        3,750,000       3,750,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
คอนกรีตจากหนองอา๎ยพมิพ ์ น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนยาว  750.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ถงึ ล าหว๎ยหลัว หมูํท่ี 2 มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

9 โครงการปรับปรุงคลองผันน้ า เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายกวา๎ง 4.50 เมตร   1,200,000     1,200,000      1,200,000        1,200,000       1,200,000      ร๎อยละ50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ อบจ. / สส.
ดาดคอนกรีต จากหนองโง๎ง   น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนยาว  819.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง จังหวดั / อ าเภอ
ม.6  ถงึหนองจอก มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ กรมสํงเสริม

10 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิและกกัเกบ็น้ า กวา๎ง  60.00 เมตร 1,500,000     1,500,000      1,500,000        1,500,000       1,500,000      ร๎อยละ 90 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
ตอนลํางจากวดัปาุดอนตูม ถงึ และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 1000.00 เมตร มีน้ าใชอ๎ปุโภค-บริโภค ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ล าประทาว หมูํท่ี 4 ลึกเฉล่ีย  1.50 เมตร และท าการเกษตรเพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

11 โครงการขดุลอกคลองไผํ เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิและกกัเกบ็น้ า กวา๎ง  40.00 เมตร 1,481,000     1,481,000      1,481,000        1,481,000       1,481,000      ร๎อยละ 90 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 4 และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 950.00 เมตร มีน้ าใชอ๎ปุโภค-บริโภค ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย  1.00 เมตร และท าการเกษตรเพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
12 โครงการขดุลอกล าหว๎ยน้ าเค็ม เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยกกัเกบ็น้ าและสํงน้ า ขนาดกวา๎ง 30.00 เมตร 1,101,000     1,101,000      1,101,000        1,101,000       1,101,000      ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

จากประทาว- ล าหว๎ยหลัว เขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 2,000.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
(โรงสีชมุชน) หมูํท่ี 7 มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย  1.00  เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

13 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว 1,105.00 เมตร -              -                3,440,650        3,440,650       3,440,650      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 6 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
14 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว 3,420.00 เมตร -              -                10,675,000      10,675,000      10,675,000    ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 8 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

15 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  839.00  เมตร -              -                2,609,400        2,609,400       2,609,400      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 5 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
16 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  1,700.00  เมตร -              -                5,300,000        5,300,000       5,300,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 9 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

17 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  2,560.00  เมตร -              -                7,987,500        7,987,500       7,987,500      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 2 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ียจากเดิม 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

 



 
 
 

18 โครงการขดุลอกล าหว๎ยระเริง  เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  2,460.00  เมตร -              -                6,999,300        6,999,300       6,999,300      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 10 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 25.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ียจากเดิม 3.00 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

19 โครงการทางน้ าผําน คสล. เพือ่ใหเ๎กษตรกรได๎รับน้ าเพือ่ กวา๎ง 4.00 เมตร  800,000       800,000         800,000          800,000          800,000        ร๎อยละ80 เกษตรกร เกษตรกรได๎รับน้ าท่ัวถงึ กองชาํง /อบจ./กรม

ฝายตาเทา   หมูํท่ี 11 ท าการเกษตรได๎ท่ัวถงึ ยาว 30.00 เมตร มีน้ าเพยีงพอท าการ และเพยีงพอท าการ กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
เกษตร เกษตร อ าเภอ/จังหวดั

20 โครงการขดุลอกล าหว๎ย เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิใหก๎กัเกบ็ ขนาดกวา๎ง 33.00 เมตร 2,000,000     2,000,000      2,000,000        2,000,000       2,000,000      ร๎อยละ80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หนองจาน จากนานายยม  น้ าได๎เพยีงพอส าหรับท าการเกษตร ยาว 160.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ถงึนานางแย๎ม  หมูํท่ี 12 ในฤดูแล๎ง ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

21 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร   -          -            11,340,000      11,340,000      11,340,000    ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตสายล าหว๎ยหลัว ถงึ- น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
กดุแหลม มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึยาว 2,268.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

22 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 2.00 เมตร -          -            7,195,000        7,195,000       7,195,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตสายกดุแหลม - น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
หนองโสก มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึยาว 1,439.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

23 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 2.00 เมตร -          -            10,735,000      10,735,000      10,735,000    ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตสายหนองโดก - น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
หนองทองหลาง มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึยาว 2,147.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

24 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร -          -            12,230,000      12,230,000      12,230,000    ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตสายบอ่ใต้ - คลองเทา น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึยาว 2,446.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

25 โครงการขดุลอกบอ่ใต้ เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิและกกัเกบ็น้ า ขนาดกวา๎ง 62.00 เมตร -          -            2,000,000        2,000,000       2,000,000      ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 260.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ลึก 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

รวม 25   โครงการ − − 27,853,000   27,853,000    111,114,850    111,114,850    111,114,850  − −

 



 
 
 

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) เคร่ืองถํายเอกสารระบบดิจติอล (ขาวด า) 100,000      100,000      100,000      100,000       100,000       ส านกัปลัด

2) อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกประสงค์  -             7,000          -             -             -             

        -  จ านวน 10 ตัว

3) ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ  -             55,000        -             -             -             

          - ความสูงไมํนอ๎ยกวํา 4.40 ม.

4) โต๏ะ ท างานเหล็ก 

          - ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว 5,500          

5)       - ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 5,000          

6) เก๎าอี้ 2 ตัว 1,790          

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ เพื่อเป็นส่ือในการรับ 1)  โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED  TV ) -             27,000        -             -             -             ส านกัปลัด
ข๎อมูลขําวสารตํางๆ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) รถบรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแคบ 787,000      787,000      -             -             -             ส านกัปลัด

เพื่อใช๎ในงานบริการทั่วไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช๎พํนยุงลายปูองกัน 1) เคร่ืองพํนฝอยละออง 65,000        65,000        90,000        90,000        90,000        ส านกัปลัด

ไข๎เลือดออก

เพื่อใช๎ในงานปูองกันและ 2) เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง -             -             -             650,000       650,000       ส านกัปลัด

บรรเทาสาธารณภัย เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้ าได๎ 3,800 ลิตรตํอนาที

1.เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎เคร่ืองยนต์

ดีเซล

2.ขนาดทํอสํงไมํนอ๎ยกวํา 6 นิว้ (150มิลลิเมตร)

3.สูบน้ าได๎ไมํนอ๎ยกวําตามปริมาณที่ก าหนด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ
งบประมาณและปีที่ผ่านมา

 



 
 
 

4.สํงน้ าได๎สูงไมํนอ๎ยกวํา 13.50 เมตร หรือ

ประมาณ 45 ฟุต

5.อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของ

เคร่ืองยนต์ต๎องมีครบชุด พร๎อมที่จะใช๎งานได๎

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง เพื่อชํวยเหลือประชาชน 1) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ส านกัปลัด

ในกรณีเจบ็ปุวยฉุกเฉิน  รถบรรทุกดีเซล ขนาด  1  ตัน  ปริมาตร

กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี

ขับเคล่ือน  2  ล๎อ แบบธรรมดา
2 งานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อปูองกันและเฝูาระวัง 1) กล๎องโทรทัศนว์งจรปิด 100,000      100,000      100,000      100,000       100,000       กองการศึกษา

ทรัพย์สินของทางราชการ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ เพื่อใช๎เก็บน้ าในส านกังาน 1) ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ความจ ุ2,000 ลิตร 9,800          9,800          9,800          9,800          9,800          กองการศึกษา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อใช๎เก็บเอกสาร 1) ต๎ูเหล็ก  แบบ 2 บาน 5,500          5,500          5,500          5,500          5,500          

3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) เคร่ืองปรับอากาศ  2  เคร่ือง กองสวัสดิการฯ
(แบบแยกสํวนมีระบบฟอกอากาศ )
   ขนาด  36,000 บีทียู 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        
2) ขนาด 15,000 บีทียู 25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        
3)  ต๎ูเก็บเอกสารบานเล่ือน  1  หลัง 6,000          6,000          6,000          6,000          6,000          

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ๎าน-งานครัว เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) เคร่ืองท าน้ าเย็น   แบบ 2 ก๏อก  1 เคร่ือง 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        กองสวัสดิการฯ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 22,000        22,000        22,000        22,000        22,000        กองสวัสดิการฯ

แบบที่ 1 (จอขนาดไมํนอ๎ยกวํา 18.5 นิว้ )
2) เคร่ืองพิมพ์ปล้ินเตอร์ ( ด า/สี) 7,900          7,900          7,900          7,900          7,900          

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อใช๎ในการจดักิจกรรม 1) โทรทัศน ์แอล อี ดี  (LED TV )   15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        กองสวัสดิการฯ
ตํางๆ ระดับความละเอยีดจอภาพ 1,920 × 1,080

พิกเซล จ านวน  1  เคร่ือง

4 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง เพื่อใช๎ในการบริการ 1) รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท๎าย) 2,400,000    2,400,000    2,400,000    ส านกัปลัด
จดัเก็บขยะ ในพื้นที่ ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ต าบลบุํงคล๎า ไมํต่ ากวํา 6,000 ซีซี หรือก าลัเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมํต่ ากวํา 170 กิโลวัตต์
5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อใช๎ในงานภาคสนาม 1) เคร่ืองก าเนดิไฟฟูา ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป 52,000 52,000 กองชําง

เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล
รายละเอียดประกอบเคร่ืองก าเนดิไฟฟูาแตํละ
ชุดดังนี้
(1)  แผงสวิทซ์    1  อัน
(2)  โวลต์มิเตอร์  1  อัน
(3)  แอมมิเตอร์   1  อัน
(4)  หลอดไฟแสงสวํางพร๎อมขั้ว  1  ชุด
(5)  สวิตซ์ปิด - เปิดหลอดไฟ  1  อัน
(6)  คัตเอาต์  1  อัน
(7)  ที่เสียบปล๊ัก  2  จดุ
(8)  ฟรีเควนซีมิเตอร์  1  อัน 
(ส าหรับขนาด 10 กิโลวัตต์  ขึ้นไป)
คุณสมบัติทางเทคนคิทั่วไป
(1)  ไฟ AC 220 โวลต์ ชนดิยกเดียว 50 เฮิรตซ์
ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟูาขนาดนอ๎ยกวํา 10 
กิโลวัตต์
(2)  ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนดิ 3 ยก 4 สาย
หรือ 220 โวลต์ ชนดิ 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์
ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟูา ขนาดไมํนอ๎ยกวํา
10กิโลวัตต์

รวม 2,198,200 2,287,200 3,848,490 4,538,200  4,538,200  

 



 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซํอมบ ารุงทางเสริมผิวจราจร เพื่อให๎ประชาชนผ๎ูใช๎ถนนเดินทางสัญจรกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 8,739 เมตร 15,000,000         15,000,000     15,000,000      15,000,000      15,000,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ./สส.

แอสฟัลส์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ. ไปมาสะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ
 99-001  บ๎านขวานอ๎ย - บ๎านบุํงคล๎า ในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 2,796.48 ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

2 โครงการซํอมสร๎างผิวจราจร Asphltic เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 8,800 เมตร 15,000,000         15,000,000     15,000,000      15,000,000      15,000,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
Concrete (โดยวิธี pavement inplace คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ
Recyclir) สายบุํงคล๎า-กุดโง๎ง เชื่อม ต.กุดต๎ุม ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  2,112  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

3 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 6,200 เมตร 20,650,000         20,650,000     20,650,000      20,650,000      20,650,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
โนนแดง หมูํที่ 7  ถึงต าบลโพนทอง คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,488 ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง
4 โครงการซํอมบ ารุงรักษาทางเสริมผิวถนน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร  9,000,000           9,000,000       9,000,000        9,000,000        9,000,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ลาดยาง สายจากบ๎านบุํงคล๎า หมูํที่ 12 ถึง คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ
บ๎านดอนกูํ  ต าบลหนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  720  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

5 โครงการปรุงซํอมบ ารุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก เพื่อให๎การเดินทางสัญจรของผ๎ูใช๎รถใช๎กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 884 เมตร 2,736,000           2,736,000       2,736,000        2,736,000        2,736,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
(สายแยกบ๎านหนองฉิม-โรงเรียนชุมชนบุํงคล๎า)ถนนมีความสะดวก รวดเร็วและมี หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 265.20 ลบ.ม.. กรมฯ/กองชาํง
6 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง  สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร 11,980,000         11,980,000     11,980,000      11,980,000      11,980,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

 สายจากบ๎านบุํงคล๎า ม.3 ถึงบ๎านศรีษะกระบือ คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ต าบลหนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  840.00 ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

7 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร 15,000,000         15,000,000     15,000,000      15,000,000      15,000,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
สายจากโรงสีชุมชน หมูํที่ 7 ถึงบ๎านสระไขํน้ า  คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ต าบลบุกุดต๎ุม ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,200  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6  ด๎านพฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสํูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.  :  ด๎านโครงสร๎างพืน้ฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
แผนงานอตุสาหรรมและการโยธา

งบประมาณที่ผ่านมา

แบบ  ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  พฒันาการทํองเท่ียวให๎มคุีณภาพได๎มาตรฐาน   แนวทางท่ี 1 (ข๎อ 1.2) พฒันาและปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐานทีส่นับสนุนการทํองเท่ียวท่ีสนับสนุนการทํองเทีย่ว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก

 



 
 
 

8 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร  9,000,000           9,000,000       9,000,000        9,000,000        9,000,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
สายจากบ๎านขวานอ๎ย หมูํที่ 10 สายหนองระเริงคมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ถึงเขตในเมือง (บขส.ใหม)ํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 720.00  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

9 โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตฝาย เพื่อข๎ามล าห๎วยหนองอ๎ายพิมพ์และขนขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 2,000,000           2,000,000       2,000,000        2,000,000        2,000,000        ร๎อยละ 80 ของผ๎ูใช๎เส๎น มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / จังหวดั
หนองอ๎ายพิมพ์    หมูํที่ 2 ขนสํงผลผลิตการเกษตรขึ้นสํูย๎ุงฉางได๎ ทางขนสํงผลผลิตทาง ไปมาที่สะดวก  อ าเภอ/กรมชล

ส าดวกขึ้น การเกษตรได๎สะดวก กรมฯ/กองชาํง
10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.รอบหนองสัมพันธ์ เพื่อให๎การเดินทางสัญจรของผ๎ูใช๎รถใช๎กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 6,000,000           6,000,000       6,000,000        6,000,000        6,000,000        ร๎อยละ80 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

หมูํที่ 11 ถนนมีความสะดวก รวดเร็วและมี หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 1,500. ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

11 โครงการกํอสร๎างถนน คสล .   สายจากวัด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง  5.00 เมตร ยาว 1,087  เมตร  2,695,000           2,695,000       2,695,000        2,695,000        2,695,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
สามัคคีธรรม หมูํที่ 6  ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์  คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ต าบลหนองนาแซง   ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  815.25  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

12 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 2,014 เมตร  5,000,000           5,000,000       5,000,000        5,000,000        5,000,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
นางอุได  หมูํที่ 6 ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์ คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ต าบลหนองนาแซง  ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,510  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

13 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 7,500,000           7,500,000       7,500,000        7,500,000        7,500,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
สายจากหนองสีทอน หมูํที่ 5 ถึงบ๎านกุดเชือก   คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ต.หนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 720  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 2,410,000           2,410,000       2,410,000        2,410,000        2,410,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ    สายสะพานกุดแหลม  ถึง  คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
บ๎านศรีษะกระบือ  ต าบลหนองไผํ  หมูํที่ 3 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,620.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 1,600,000           1,600,000       1,600,000        1,600,000        1,600,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ   สายจากวัดสามัคคีธรรม  หมูํที่ 6  คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์  ต าบลหนองนาแซง ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,080.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 3,180,000           3,180,000       3,180,000        3,180,000        3,180,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ    สายโรงสีชุมชน ถึง สะพาน คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ต าบลโพนทอง  หมูํที่ 7 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  2,140.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 2,140,000           2,140,000       2,140,000        2,140,000        2,140,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ    สายทางเชื่อมบ๎านสัมพันธ์ ถึง คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
บ๎านกุดเชือก  ต าบลหนองไผํ   หมูํที่ 5 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,800.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 1,660,000           1,660,000       1,660,000        1,660,000        1,660,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
บดอัดแนนํ   สายหนองระเริง  บ๎านขวานอ๎ย คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
หมูํที่ 10 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,400.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

 



 
 
 

19 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง กว๎าง 4.00 เมตร  ยาว  970.00 เมตร -                    2,089,000       2,089,000        2,089,000        2,089,000        ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น หรือมีพื้นที่ไมํนอ๎ยกวํา 3,880 ตารางเมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
สายหนองวังนา บ๎านสัมพันธ์  หมูํที่ 5 สะดวกขึ้น กรมฯ/กองชาํง

20 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง กว๎าง 4.00 เมตร -                    2,711,000       2,711,000        2,711,000        2,711,000        ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น ยาว  1,260.00 เมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
สายบ๎านโนนหัวนา หมูํที่ 8 ถึงบ๎านโนนแดง หรือมีพื้นที่ไมํนอ๎ยกวํา สะดวกขึ้น กรมฯ/กองชาํง
หมูํที่ 7 5,040.00 ตารางเมตร

21 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง ชํวงที่ 1 กว๎าง 4.00 เมตร -                    8,242,000       8,242,000        8,242,000        8,242,000        ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น ยาว 550.00 เมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
สายทางเข๎าหนองสัมพันธ์ บ๎านหนองฉิม ชํวงที่ 2 กว๎าง 5.00 เมตร สะดวกขึ้น กรมฯ/กองชาํง
หมูํที่ 2 ยาว 2,140.00 เมตร

22 โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ขนาดกว๎าง 4 เมตร -                    650,000          650,000          650,000          650,000          ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
(สายคันล าห๎วยชีลอง ถึง สะพาน คสล. คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล ยาว 1,200 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

บ๎านหนองฉิม หมูํที่ 2 ) ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กรมฯ/กองชาํง
23 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีตขาแค เพื่อปูองกันน้ ากัดเซาะ กว๎าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร -                    -                1,200,000        1,200,000        1,200,000        ร๎อยละ80 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ฝายหนองอ๎ายพิมพ์ หมูํที่ 2 ลึก 2 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

กรมฯ/กองชาํง
24 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ชํวงที่ 1 กว๎าง 6.00 เมตรไมํมีไหลํทาง 2,800,000           2,800,000       2,800,000        2,800,000        2,800,000        ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต( สายหนา๎วัด ไปมาได๎สะดวก ยาว 770.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ตาลเด่ียว ถึง ถนนลาดยาง ชํวงที่ 2 กว๎าง 6.00 เมตร ไหลํทาง กรมฯ/กองชาํง
บ๎านหนองฉิม  หมูํที่ 11 ข๎างละ 1.00 เมตร ยาว 826.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร -                    -                10,030,000      10,030,000      10,030,000      ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

รอบหนองสัมพันธ์ ไปมาได๎สะดวก ยาว 2,930.00 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
หนา 0.15 เมตร กรมฯ/กองชาํง

26 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลติก เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกว๎าง 4 เมตร  -  -  - 660,000 660,000 ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
คอนกรีต สาย ชย.ก. 99-0011 (บ๎านนาย ไปมาได๎สะดวก ยาว 580 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

บุญมา ภูสิง - ศาลตาปูุ) บ๎านหนองฉิม ม.2 หนา 0.04 เมตร กรมฯ/กองชาํง
27 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลติก เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกว๎าง 4 เมตร  -  -  - 560,000 560,000 ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

คอนกรีต สาย ชย.ก. 99 - 022 จากโรงสี ไปมาได๎สะดวก ยาว 493 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
นายถนอม ชาลีกุล - ถนนลาดยาง (สายบ๎าน หนา 0.04 เมตร กรมฯ/กองชาํง
สัมพันธ์ -บ๎านกุดเชือก)

28 โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร  -  - 4,100,000 4,100,000 4,100,000 ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
ชย.ก.99-038 สายบ๎านสัมพันธ์ - บ๎านกุดเชือก ไปมาได๎สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ไมํนอ๎ยกวํา 7,200 ตร.ม. กรมฯ/กองชาํง

 



 
 
 

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เพื่อให๎การเดินทางสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 970 เมตร 1,034,000 1,034,000 ร๎อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองชาํง
เสริมแอสฟัลส์ติกสายบ๎านนางสาคร - ไปมาได๎สะดวก หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก สะดวกขึ้น
หนองอ๎ายพิมพ์ หมูํที่ 2 ไมํนอ๎ยกวํา 3,880 ตร.ม.

30 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติก จาก เพื่อให๎การเดินทางสัญจร กว๎าง 8 เมตร หนา 0.04 เมตร -                    -                1,870,000 1,870,000 ร๎อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองชาํง
โค๎งถนนลาดยาง ม.2 - โรงเรียนชุมชนบ๎าน ไปมาได๎สะดวก ยาว 840 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก สะดวกขึ้น
บุํงคล๎า ไมํนอ๎ยกวํา 6,720 ตร.ม.

31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ๎านบุํงคล๎า เพื่อปรับปรุงถนนให๎เดินทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,597.00 เมตร -                    -                8,176,000 8,176,000 -                 ร๎อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา 
 - บ๎านศรีษะกระบือ บ๎านบุํงคล๎า หมูํที่ 3 สัญจรไปมาได๎สะดวก หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก สะดวกขึ้น

32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่นเพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร -                    -                1,099,000        1,099,000        1,099,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
หมายเลข ขย.ถ.99-018 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่รวม เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
สายรอบสระอีสานเขียว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า 1,960.00  ตร.ม.

33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่นเพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 683.00 เมตร -                    -                1,533,000        1,533,000        1,533,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
หมายเลข ชย.ถ.99-036 สายบ้านนายส าลี ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
ประสานเชื้อ - รร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 2,732.00 ลบ.ม.

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร  เพื่อให้การเดินทางสัญจร ช่วงที่1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 525.00 ม. -                    -                1,390,000        1,390,000        1,390,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลขไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวม เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
ชย.ถ.99-003 สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ไม่นอ้ยกว่า 6,625.00 ตร.ม.
หนองตาด า บ้านขวานอ้ย หมู่ที่ 1 ชํวงที่2 กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 445.00 ม.

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไมํนอ๎ยกวํา 2,225.00 ตร.ม.

35 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 925.00 เมตร -                    -                2,079,000 2,079,000 2,079,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง
หมายเลข ชย.ถ.99-037 สายสวนนายเส็ง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
จ าพันธ์ - บ้านโนนแดง (หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 3,700 ตร.ม.

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 463.00 เมตร -                    -                550,000          550,000          550,000          ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข  ไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
ชย.ถ.99-016 สายบ้านนายบุญโฮมถึง ไม่นอ้ยกว่า 1,852.00 ตร.ม.
บ๎านนายสุพรม ขลังวิชา หมูํที่ 3

รวม   36  โครงการ 135,351,000    149,043,000 182,104,000 183,324,000 172,244,000 

 



 
 
 

แบบ  ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขดุลอกหนองอา๎ยพมิพ ์ เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  15  ไรํ กวา๎ง 50 เมตร 3,000,000     3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 2 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  80.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

2 โครงการขดุลอกหนองโง๎ง  เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี 24  ไรํ  กวา๎ง 97 เมตร 3,000,000     3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 4,7 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  300.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั
3 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  30.00  เมตร 3,441,000     3,441,000     3,441,000      3,441,000      3,441,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 6 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 1,105.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ียจากเดิม 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

4 โครงการขดุลอกหนองจอก     เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  9  ไรํ  กวา๎ง 45 เมตร 3,000,000     3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 5 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  160 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั
5 โครงการขดุลอกหนองจาน    เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  32 ไรํ  กวา๎ง 50 เมตร 5,000,000     5,000,000     5,000,000      5,000,000      5,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 8 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว 650 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม 1.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

6 โครงการขดุลอกหนองโดก    เพือ่กกัเกบ็น้ าใหป๎ระชาชนได๎มีน้ าส าหรับ ขนาดกวา๎ง 30.00 เมตร 330,000       330,000       330,000         330,000        330,000         ร๎อยละ 65 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 3 ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีงพอและท่ัวถงึ ยาว  500.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั
7 โครงการขดุลอกหนองวงันา  เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี 4 ไรํ กวา๎ง 55 เมตร 1,000,000     1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 5 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  67.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

8 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายกวา๎ง 3.00 เมตร 1,000,000     1,000,000     3,750,000      3,750,000      3,750,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
คอนกรีตจากหนองอา๎ยพมิพ ์ น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนยาว  750.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ถงึ ล าหว๎ยหลัว หมูํท่ี 2 มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

ยุทธศาสตร์  อปท.  :  การพัฒนาแหลํงน้ าอุปโภค - บริโภค และการเกษตร   
แผนงานการเกษตร

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน   แนวทางที่ 1 (ข๎อ 1.2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานที่สนบัสนนุการทํองเที่ยวที่สนบัสนนุการทํองเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  ด๎านพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสํูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

 
 

 
 



 
 
 

9 โครงการปรับปรุงคลองผันน้ า เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายกวา๎ง 4.50 เมตร   1,200,000     1,200,000     1,200,000      1,200,000      1,200,000       ร๎อยละ50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ อบจ. / สส.
ดาดคอนกรีต จากหนองโง๎ง   น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนยาว  819.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง จังหวดั / อ าเภอ
ม.6  ถงึหนองจอก มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ กรมสํงเสริม

10 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิและกกัเกบ็น้ า กวา๎ง  60.00 เมตร 1,500,000     1,500,000     1,500,000      1,500,000      1,500,000       ร๎อยละ 90 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
ตอนลํางจากวดัปาุดอนตูม ถงึ และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 1000.00 เมตร มีน้ าใชอ๎ปุโภค-บริโภค ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ล าประทาว หมูํท่ี 4 ลึกเฉล่ีย  1.50 เมตร และท าการเกษตรเพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

11 โครงการขดุลอกคลองไผํ เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิและกกัเกบ็น้ า กวา๎ง  40.00 เมตร 1,481,000     1,481,000     1,481,000      1,481,000      1,481,000       ร๎อยละ 90 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 4 และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 950.00 เมตร มีน้ าใชอ๎ปุโภค-บริโภค ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย  1.00 เมตร และท าการเกษตรเพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
12 โครงการขดุลอกล าหว๎ยน้ าเค็ม เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยกกัเกบ็น้ าและสํงน้ า ขนาดกวา๎ง 30.00 เมตร 1,101,000     1,101,000     1,101,000      1,101,000      1,101,000       ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

จากประทาว- ล าหว๎ยหลัว เขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 2,000.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
(โรงสีชมุชน) หมูํท่ี 7 มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย  1.00  เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

13 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว 1,105.00 เมตร -              -              3,440,650      3,440,650      3,440,650       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 6 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
14 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว 3,420.00 เมตร -              -              10,675,000    10,675,000    10,675,000     ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 8 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

15 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  839.00  เมตร -              -              2,609,400      2,609,400      2,609,400       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 5 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั
16 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  1,700.00  เมตร -              -              5,300,000      5,300,000      5,300,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 9 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

17 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  2,560.00  เมตร -              -              7,987,500      7,987,500      7,987,500       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 2 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ียจากเดิม 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

 



 
 
 

18 โครงการขดุลอกล าหว๎ยระเริง  เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  2,460.00  เมตร -              -              6,999,300      6,999,300      6,999,300       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หมูํท่ี 10 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 25.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ียจากเดิม 3.00 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

19 โครงการทางน้ าผําน คสล. เพือ่ใหเ๎กษตรกรได๎รับน้ าเพือ่ กวา๎ง 4.00 เมตร  800,000       800,000       800,000         800,000        800,000         ร๎อยละ80 เกษตรกร เกษตรกรได๎รับน้ าท่ัวถงึ กองชาํง /อบจ./กรม

ฝายตาเทา   หมูํท่ี 11 ท าการเกษตรได๎ท่ัวถงึ ยาว 30.00 เมตร มีน้ าเพยีงพอท าการ และเพยีงพอท าการ กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
เกษตร เกษตร อ าเภอ/จังหวดั

20 โครงการขดุลอกล าหว๎ย เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบาย ขนาดกวา๎ง 33.00 เมตร 2,000,000     2,000,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000       ร๎อยละ80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
หนองจาน จากนานายยม  น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวก ยาว 160.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
ถงึนานางแย๎ม  หมูํท่ี 12 ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

21 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร   -          -          11,340,000    11,340,000    11,340,000     ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
คอนกรีตสายล าหว๎ยหลัว - น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
กดุแหลม มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึยาว 2,268.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

22 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 2.00 เมตร -          -          7,195,000      7,195,000      7,195,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
คอนกรีตสายกดุแหลม - น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
หนองโสก มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึยาว 1,439.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

23 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 2.00 เมตร -          -          10,735,000    10,735,000    10,735,000     ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
คอนกรีตสายหนองโดก - น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ
หนองทองหลาง มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึยาว 2,147.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

24 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร -          -          12,230,000    12,230,000    12,230,000     ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
คอนกรีตสายบอ่ใต้ - คลองเทา น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึยาว 2,446.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

25 โครงการขดุลอกบอ่ใต้ เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิและกกัเกบ็น้ า ขนาดกวา๎ง 62.00 เมตร -          -          2,000,000      2,000,000      2,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม
และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 260.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ

ลึก 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั
รวม 25   โครงการ − − 27,853,000   27,853,000   111,114,850  111,114,850  111,114,850   − −
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ส่วนที่ 4   การติดตามและประเมินผล 

1. การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอและแผนชุมชนต าบลบุ่งคล้า 
    1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี 
                               มีประสิทธิภาพ 
    2) พันธกิจ 
 พันธกิจ   ได้ก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า      
ประกอบด้วย  7  พันธกิจ และน าไปสู่เปูาประสงค์และแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่ พันธกิจมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาและน าไปสู่เปูาประสงค์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  พันธกิจที ่1  พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ :  ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการ
จัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์  อปท. ใน
เขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 
  พันธกิจที่ 2  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค และท าการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการ
จัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์  อปท. ใน
เขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 
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  พันธกิจที ่3  พัฒนาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที ่4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน                           
เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนประกอบด้วย ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พัฒนาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที ่5 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 
  พันธกิจที่ 6  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้
เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ มีส่วนร่วมและยั่งยืน 
  พันธกิจที่ 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

จุดมุ่งหมายที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
   1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
   2. การปรับปรุงบ ารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
   3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 

จุดมุ่งหมายที่ 2  ด้านแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภคและการเกษตร 
   1. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ าให้มีมาตรฐาน 
   2. จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
   3. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
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 จุดมุ่งหมายที ่3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม  และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
   1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   2. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษาสุขภาพดีถ้วนหน้าปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 
   4. ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี มีสุข พ่ึงตนเองได้ 
 จุดมุ่งหมายที ่4 การพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   2. ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได้ 
   3.  ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 จุดมุ่งหมายที ่5 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
   1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
          จุดมุ่งหมายที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมแบบมีส่วนร่วม 
                     1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
                              2. ปญัหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
         จุดมุ่งหมายท่ี 7 การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
   1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

    4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนา เป็นเข็มทิศหรือเส้นทางที่จะน าให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จะมี
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
และเกิดความเชื่อมโยงกันคือจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดประกอบด้วย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 
  1. พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟูา  ประปา  สะพาน   
    3. ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายใน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
    1. การพัฒนาบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าอุปโภครวมทั้งระบบส่งน้ า 
       เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
  2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร 
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ า 
                        ชุมชน เพือ่เพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
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  แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งย่ังยืน 
  1.สร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
  3.พัฒนาเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         แนวทางการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
     และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
  2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ิมรายได้ 
     ให้กบัประชาชน 
  3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ 
      พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
  1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมด้านโภชนาการและการน า 
                        เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน 
  2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาชุมชนให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
  2. การน าเทคโนโลยีบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
     ของท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7  การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
  1. ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างานและพัฒนาให้มีการให้บริการ 
  แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
  2. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
  3. ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝูาระวังการระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
   ในพ้ืนที่ 
  5. ส่งเสริมการสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร 
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
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  5)  เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (goals)  เป็นกรอบใน
การก าหนดตัวชี้วัด (KPIs) และจะน าไปสู่เปูาหมาย (targets) เพ่ือส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้ก าหนด
เปูาประสงค์ไว้  21 เปูาประสงค์มีความสอดคล้องท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
  2. การปรับปรุงบ ารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 
  4. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ าให้มีมาตรฐาน 
  5. จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  6. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  7. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  8. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 
  10.  ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ 
  11.  ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  12.  ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ 
  13.  ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
  14.  เด็ก  เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
  15.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
  16.  มีพื้นท่ีปุาสีเขียวเพิ่มขึ้น 
  17.  ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
  18.  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
  19.  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
  20.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  21.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

  6) วิสัยทัศน์  
1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
           วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ เป็นต าบลน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดี 
มีสุขด้วยการบริหารจัดการระบบการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ”ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเกิดจาก
การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับพันธกิจ เปูาประสงค์ และแนวทางการพัฒน า
สอดคล้องกันและเชื่อมโยง  
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  1.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธ
กิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดกรอบ แนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผล
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  3. ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
  4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน 
               ประสิทธิภาพ 
  5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
  6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่
     ได้รับบริการ และการประเมินผลผิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
  7. การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้ หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดย
อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา  
 1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
  1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
  2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
  3. การประเมินผลกระทบ 
 ขัน้ตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผน
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
  1.2 ระเบยีบ วิธกีารตดิตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6 การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31 
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามแประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
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 1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่
จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
3. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน ผลการ
ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล 
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   
 5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรว่มและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

1.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
ส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
 5. ลงพื้นที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
 6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
ก าหนด 
  1.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
  3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.  การประเมินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 
3.  การประเมินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5.  โครงการพัฒนา   ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เปูาหมาย (ผลผลติโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
     5.5  เปูาหมาย (ผลผลติโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาต ิ (5) 
     5.6  โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ (5) 
     5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย ( ผลผลติของโครงการ )  (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวช่ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวม 100 

     ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
    1)  ไดเ้สริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตามและ 
ประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  และการประสานงาน 
ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในพ้ืนที่ 
  2)  ไดใ้ช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งช่วยกันก าหนดว่าใน
อนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด 
  3)  ไดว้ิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า โดยให้ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วมและก าหนด
ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขถึงความเป็นไปได้ของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาไปพร้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาเสนอแผนงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงเกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด 

4)  ประชาชนได้ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความ 
ต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน  เป็นการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
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  ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา   การน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ไป
ด าเนินการยังมีน้อยเมื่อเทียบกันระหว่างจ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  สาเหตุอาจเนื่องมาจากในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งเน้นในด้านปัญหาความต้องการของชุมชน
เป็นหลัก ไม่ได้ค านึงถึงงบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีอยู่หากมีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างจริงจังจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อประชาชนเป็น
อย่างมากแต่เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านงบประมาณท าให้การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติไม่ครบถ้วน  แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก็เพ่ิมขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
ข้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

 1. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีจ านวนมากเกินไป ควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่
เห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในห้าปี เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละแล้วจะท าให้เห็นว่า อบต. ไม่
สามารถจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้  
  2. หน่วยงาน/ส านัก/กอง ต้องเร่งด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณและ
ให้สอดคล้องกับแผนด าเนินการที่หน่วยงาน/ส านัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพ่ือให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลด
ปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน)และสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลาต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป  
  3. เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการด าเนินโครงการในรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน และแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน เพ่ือให้
ข้อมูลการท างานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  
  4. ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนใน
ท้องถิ่น เพ่ือน ากิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. และให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับงบประมาณหรือ
รายได ้เพ่ือให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง  
  5. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถท าร่วมกันได้หลายๆ ส่วนของหน่วยงาน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
และลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพ่ิมความสนใจในกิจกรรมมากขึ้น  

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแหากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้นเป็นไปตามระเบียบผนนั้นเป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561   
รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญรวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ
ในส่วนของการน าแผนไปสู่การปฏิในส่วนของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมา พบว่า การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่บัติรอบปีที่ผ่านมา พบว่า การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และสุดท้ายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และสุดท้ายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าได้ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้ทราบสถาต าบลบุ่งคล้าได้ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้ทราบสถา นการณ์ด าเนินงานโครงการ/นการณ์ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมว่าเป็นไปตามแผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรพร้อมจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบกิจกรรมว่าเป็นไปตามแผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรพร้อมจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น  
                                                             **************************  


