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บทที่ 1
บทนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 บทบาท อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร ความสาคัญใน
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสาคัญการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบ
ความเป็ น อิส ระในการก าหนดนโยบายที่จ ะด าเนิน ในการบริห ารด้า นต่ าง ๆ ตามอานาจหน้า ที่ข องตนเอง
ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดาเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการดาเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่สาคัญ ที่ทาให้การบริห ารเป็น
รูปแบบและมีทิศทาง การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลย์และมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามารถดาเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
และทาให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้
กาหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒ นา เป็นการแสดงถึงวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่จะ
ดาเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกาหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา
และความต้องการของชุมชน เพื่อให้การดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไข
ปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
จึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้
กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่กาหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ การผังเมือง ปัญหา
ของท้องถิ่นและให้คาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้อ งถิ่น โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อระดมปัญหาและ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนา
2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาเพื่อพิจารณาต่อไป
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3.สภาองค์การบริห ารส่ วนตาบล เป็ นองค์กรที่ทาหน้าที่ให้ ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นหลั งจาก
คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแล้ว
4.คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของท้องถิ่ น กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีชุมชน
มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
5. สามารถกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ เป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560 ) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา ที่ทาให้
การดารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ ต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย ในการที่จะนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ

***********************************
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บทที่ 2
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภำพทั่วไป
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำม

 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอาเภอเทพารักษ์ อยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 110
กิโลเมตร
 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69.59 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 43,570 ไร่
 ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง สูงกว่า
ระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 240 – 390 เมตร เนื้อที่ 3,780 ไร่ พื้นที่ดินเค็มปานกลาง (ปริมาณคราบเกลือ
ระหว่าง 1-10 %) เป็นต้นกาเนิดของลาน้า “ลาเชียงไกร, ห้วยจับพง, ลากุ้งกั้ง ” มีลาห้วยไหลผ่าน ปริมาตร
น้าฝนโดยเฉลี่ย 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ ปี
 อำณำเขต ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลวังยายทอง
ติดต่อกับตาบลหนองแวง
และตาบลบ้านเก่า
ติดต่อกับพันชนะ
ติดต่อกับบึงปรือ

อาเภอเทพารักษ์
อาเภอเทพารักษ์
อาเภอด่านขุนทด
อาเภอด่านขุนทด
อาเภอเทพารักษ์

จำนวนประชำกร และหมู่บ้ำน
จานวนหมู่บ้าน
มีทั้งสิน้
16 หมู่บ้าน
จานวนประชากร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
ตาบลสานักตะคร้อมีจานวนทั้งสิ้น
6,709 คน
แยกเป็น ชาย
3,400 คน
หญิง
3,309 คน
* เฉลี่ย

96

คน/ ตำรำงกิโลเมตร
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หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหมู่บ้ำน

ประชำกร
หญิง
รวมประชำกรทั้งสิ้น
(คน)
268
525
199
415
391
798
126
258
209
421
223
445
244
486
254
528
208
446
204
416
114
224
85
164
192
394
140
323
181
373
271
493
3,309
6,709
ณ วันที่ 25 มกราคม 2554)

ประชำกรชำย
(คน)

สานักตะคร้อ
หนองโพธิ์
เทพนิมิตร
หัวสระ
ทานบเทวดา
ชุมชนพัฒนา
โนนสมบูรณ์
หนองโพธิ์เหนือ
วังกะทะ
ศิลาทอง
วังกะทะเหนือ
โนนทองหลาง
ถนอมเขต
เทพารักษ์
วังกะหาด
สานักตะคร้อร่วมพัฒนา
รวม
(ที่มา : ฝ่ายทะเบียนอาเภอเทพารักษ์

257
216
407
132
212
222
242
274
238
212
110
79
202
183
192
222
3,400
ข้อมูล

จำนวน
ครัวเรือน
158
101
216
76
130
152
130
133
130
94
74
38
105
158
114
140
1,949

จำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ แยกตำมช่วงอำยุ (ปี) เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย
จำนวนเพศชำย
จำนวนเพศหญิง
จำนวนรวม
ช่วงอำยุประชำกร
(คน)
(คน)
(คน)
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
47
44
91
1 ปีเต็ม - 2 ปี
92
106
198
3 ปีเต็ม - 5 ปี
145
113
258
6 ปีเต็ม – 12 ปี
367
321
688
13 ปีเต็ม - 15 ปี
137
156
293
16 ปีเต็ม – 18 ปี
159
153
312
19 ปีเต็ม - 49 ปี
1,755
1,653
3,408
50 ปีเต็ม – 60 ปี
365
390
755
61 ปีเต็ม – 100 ปี
326
370
696
มากกว่า 100 ปี
0
0
0
เกิดปีไทย
0
1
1
รวมทั้งหมด
3,393
3,307
6,700
(ที่มา : ฝ่ายทะเบียนอาเภอเทพารักษ์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2554)
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 แหล่งน้ำธรรมชำติ / แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีแหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อแหล่งน้ำ
จำนวนแหล่งน้ำ (แห่ง)
ลาห้วย
4
หนองน้า
3
ลาคลอง
2
บึง
แม่น้า
สระน้า
7
บ่อน้าตื้น
บ่อบาดาล
9
อ่างเก็บน้า
2
ฝาย
1
เหมือง
คลองชลประทาน
คลองส่งน้า
ประปาหมุ่บ้าน
10
รวมทั้งหมด
38 แห่ง
(ที่มา : แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554)

หมำยเหตุ

 สภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจ
อำชีพ
ประชากรในตาบลสานักตะคร้อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทานา ทาไร่ ทา
สวน และอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง และอื่น ๆ
ด้ำนพืช
1. ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ
2. พืชไร่ เช่น อ้อย, มันสาปะหลัง,ข้าวโพด
3. พืชสวน เช่น พริก คะน้า ต้นขึ้นฉ่าย ต้นผักชีและหน่อไม้ฝรั่ง
ด้ำนปศุสัตว์
1. ฟาร์มเลี้ยงโค กระบือ วัวนม สุกร สัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
ด้ำนเกษตรอินทรีย์
1. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพตาบลสานักตะคร้อ 1 กลุ่ม ตามโครงการ “หนึ่งอาเภอหนึ่งโรงปุ๋ย”
2. กลุ่มแก๊สชีวภาพตาบลสานักตะคร้อ 1 กลุ่ม โดยมีบ่อแก๊สชีวภาพขนาด 1,000 ลบ.ม. 1 บ่อ
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ / รำยได้ประชำกร
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย และอื่น ๆ โดยประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อมีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี 15,121 บาท
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หน่วยธุรกิจและบริกำร ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
1. สถาบันการเงิน (ธกส.)
จานวน
2. ปั๊มน้ามันและก๊าซ
จานวน
3. โรงสี
จานวน
4. ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
จานวน
5. สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์
จานวน
6. ศูนย์สาธิตการเกษตรตาบลสานักตะคร้อ
จานวน
7. ร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
จานวน
8. ร้านขายของชา
จานวน
9. ร้านวัสดุก่อสร้าง
จานวน
10. ร้านจาหน่ายอาหาร
จานวน
11. ร้านจาหน่ายน้าแข็ง
จานวน
12. อู่ซ่อมรถ
จานวน
13. ร้านเสริมสวย
จานวน

1
14
9
7
1
1
2
64
2
38
2
9
4

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

(ที่มา : แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554)

 กำรเกษตรกรรม
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดย
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
,พริกขี้หนูใหญ่ สาหรับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละปี
- สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็มเกษตรกรในเขตตาบลสานักตะคร้อจะประกอบอาชีพทานาได้ปีละ 1
ครั้ง
- พืน้ ที่ทาการเกษตร จานวน 34,569 ไร่ แยกเป็น
- พื้นที่นา
7,544 ไร่
- พื้นที่ไร่
25,208 ไร่
- ไม้ผล
467 ไร่
- พื้นที่เลี้ยงสัตว์
1,020 ไร่
- อื่น ๆ
330 ไร่
 สภำพทำงด้ำนสังคม
สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ
การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
โดยมีวัด จานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. วัดสานักตะคร้อ 2. วัดบ้านหนองโพธิ์ 3. วัดป่าแดนสงฆ์
และสานักสงฆ์ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. วัดโนนสมบูรณ์ 2. วัดทานบเทวดา
 ด้ำนอนำมัย และสำธำรณสุข
สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ และด้านอนามัย
พื้นฐาน ได้แก่
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สาธารณสุขอาเภอเทพารักษ์
สถานีอนามัยประจาตาบล
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

จานวน 1
จานวน 1
จานวน 4
จานวน 16

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสมร.)
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)
ศูนย์แพทย์ชุมชน 14

จานวน
จานวน
จานวน

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4 แห่ง
5 แห่ง
1 แห่ง

 กำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ

โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
ประถมศึกษำแห่งชำติ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน สังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล

ศูนย์กำรเรียนชุมชน
(กศน.)

ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์
ประจำหมู่บ้ำน/
ห้องสมุดประชำชน

1) โรงเรี ย นเทพารั ก ษ์ 1) โรงเรียนบ้านสานักตะคร้อ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1) ศูนย์การศึกษานอก 1) ห้องสมุดประชาชน
ราชวิทยาคม
2) โรงเรียนบ้านหนองโพธื
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ระบบและการ ศึกษา อาเภอเทพารักษ์
3) โรงเรียนบ้านทานบเทวดา ตาบลสานักตะคร้อ
ตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอ
เทพารักษ์
จำนวน 1 แห่ง

จำนวน 3 แห่ง

 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ
จุดตรวจบริการประชาชน
รถบรรทุกน้า
อปพร.ประจาตาบล

จำนวน 1 แห่ง

จำนวน 1 แห่ง

จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 107

จำนวน 1 แห่ง

แห่ง
แห่ง
คัน
นาย

 กำรบริกำรพื้นฐำน
กำรคมนำคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
1. ถนนลาดยาง (ถนน ทช.)
จานวน 1 สาย คือ สายโกรกสมอ – สานักตะคร้อ
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 41 สาย
3. ถนนลูกรัง
จานวน 30 สาย
4. ถนนหินคลุก
จานวน 44 สาย
5. ถนนดิน
จานวน 14 สาย
กำรโทรคมนำคม / กำรสื่อสำร
1. ที่ทาการไปรษณีย์ อนุญาตเอกชน
จานวน
1 แห่ง
2. ชุมสายโทรศัพท์ (บริการ 310 เลขหมาย)
จานวน
1 ชุมสาย
3. โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน 13 แห่ง
4. เสารับสัญญาณโทรศัพท์
จานวน
4 เสา
5. อินเตอร์เน็ทตาบล
จานวน
3 จุด
ไฟฟ้ำ
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1. จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,817 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.23
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอด่านขุนทด สาขาเทพารักษ์

 ด้ำนกำรเมือง - กำรปกครอง
รำยชื่อผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ – สกุล
นายบุญโรม อาธานี
นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์
นางละมุด เนขุนทด
นายอริย์ธัช เชียวขุนทด
นายคะนอง ชวนขุนทด
นายศรายุทธ พูขุนทด
นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
นายพีรวัศ กินขุนทด
นายพิษณุ คูณขุนทด
นายมารวย กัวะขุนทด
นายสุขสวัสดิ์ จอมเกาะ
นายริ่ง เชียวขุนทด
นางสาวนันทนัช ชนขุนทด
นายอนุรักษ์ กองภูเขียว
นายอุดม เชียวขุนทด
นายประสิทธิ์ กินขุนทด
นายสว่าง ชะขุนทด
นายวิเชียร แย้มสัจจา
นายวัฒนพงษ์ พรหมพันธ์ใจ
นายภัทรกร จงโกเย็น
นายคูณ นุขุนทด
นายศุภกิจ กินขุนทด
นายอัมฤทธิ์ จงโกเย็น
นางบุปผา เกขุนทด
นางสมศรี เหิมขุนทด
นายองอาจ กลิ่นศรีสุข
นายสายพิน ภูมิโคกรักษ์
นางรพีพรรณ กาศขุนทด
นายวิชัย ชวนขุนทด

ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการ นายก อบต.
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.

หมู่ที่
10
17
3
15
10
11
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
12
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30
31
32
33
34

นายสุพิมพ์ ช้อนขุนทด
นางเกวลิน ชาญชูวงศ์
นางธัญรดา เชษฐ์ขุนทด
นายวัก ชันขุนทด
นายศรชัย เจ๊กจันทึก

สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.

13
13
14
14
15

ลำดับที่
35
36
37

ชื่อ – สกุล
นายเชิดศักดิ์ ชงขุนทด
นายสมเดช เมียนขุนทด
นายมานะ แกมขุนทด

ตำแหน่ง
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.

หมู่ที่
15
16
16

รำยชื่อกำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตตำบลสำนักตะคร้อ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล
นายกิตติพงษ์ แกมขุนทด
นายอารีย์ พรขุนทด
นายชูศักดิ์ เกณฑ์ขุนทด
นายสมัคร เหมี่ยงสันเทียะ
นายศักรินทร์ ชัยรัตนพิพัฒน์
นายอุดม ชาวขุนทด
นายจตุรงค์ ชุบขุนทด
นายมนูญ พรขุนทด
นายมิตร ชุบขุนทด
นายทองย้อย เหี่ยวขุนทด
นายไชยยศ พูขุนทด
นายมนตรี ทับขุนทด
นายสมพงษ์ พันชนะ
นายนิพนธ์ พูดขุนทด
นายดารา วงไชยสง
นายสมพร แกมขุนทด

 นันทนำกำร /สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
สนามฟุตบอล
5
แห่ง
สนามฟุตซอล
1
แห่ง
สนามวอลเล่บอล
1
แห่ง
สนามตะกร้อ
1
แห่ง
สนามเปตอง
2
แห่ง
สนามบาสเกตบอล
2
แห่ง
สวนสาธารณะ
แห่ง

ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบลสานักตะคร้อ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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สวนสุขภาพ

2

แห่ง

2.2 ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 โครงสร้ำงและกระบวนกำรกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
คณะผู้บริหำร

นักบริหำรงำน อบต. 7
(ปลัด อบต.)

ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม

สำนักงำนปลัด

ส่วนกำรคลัง

ส่วนโยธำ

อัตรำกำลัง
พนักงำนส่วนตำบล
- นิติกร ระดับ 5
- จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ 5
- บุคลากร ระดับ 5
- นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5
- จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3

อัตรำกำลัง
พนักงำนส่วนตำบล
- หัวหน้าส่วนการคลัง
ระดับ7
- เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ระดับ 4
- เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 4
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับ 3

อัตรากาลัง
พนักงำนส่วนตำบล
- หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 7
- นายช่างโยธา ระดับ 3

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
- ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและ
บัญชี 1 คน

-

พนักงำนจ้ำงทั่วไป
นักการภารโรง 1 คน
พนักงานขับรถขยะ 1 คน
พนักงานประจารถขยะ 1 คน
คนงานทั่วไป 1 คน

อัตรากาลัง
พนักงำนส่วนตำบล
- นักวิชาการศึกษา ระดับ 4
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 คน
- ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
- ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 1 คน
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
- คนงานทั่วไป 1 คน

พนักงำนจ้ำงทั่วไป
- ผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 คน
- คนงานทั่วไป 1 คน

ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร
ประเภท

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำ

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

กำรศึกษำ
ปวช./ปวท./
ปวส.
ชาย หญิง

ปริญญำตรี
ชาย

หญิง

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี
ชาย หญิง

รวม
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พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
รวม

3
3

-

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1
3

5
5
2
12

1
1

3
3

รำยชื่อพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป
พนักงำนส่วนตำบล
1. นางสาวสิรภัทร
2. นางเสาวภา
3. นายอภิสิทธิ์
4. นายอติวิชญ์
5. นางสาวเบ็ญจมาศ
6. นางสาวสายวรี
7. นางสาวนิภา
8. นางรัฎใจ
9. นางสาวพรทิพย์
10. นางสาวอาพันทิพย์
11. จ่าเอกนิมิตร
12. นายปภาวิน
13. นางชมภู่

สวัสดิ์นที
โปร่งจันทึก
ยอดเมืองเจริญ
วงศิริ
ตอพันดุง
อาจธานี
ควงขุนทด
ฉิมนิล
ภักดีปัญญา
หอขุนทด
สถิตย์ชนม์
เหิดขุนทด
อิ่มวิเศษ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ระดับ 7
นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7
นักบริหารงานช่าง ระดับ 7
นิติกร ระดับ 5
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5
บุคลากร ระดับ 5
นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5
นักวิชาการศึกษา ระดับ 4
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 4
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3
นายช่างโยธา ระดับ 3
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 3

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
14. นางสาวพัชรินทร์
15. นางสาวนวพร
16. นายสุรศักดิ์
17. นางรัฐภารักษ์
18. นางเนตรนภา
19. นางเอื้อมพร

ชาวขุนทด
บุตรปรีชา
ตรีทัศน์เลิศทวี
ชัยกูล
พรมวิโรจน์
กันขุนทด

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

พนักงำนจ้ำงทั่วไป
20. นายชานาญ
21. นายสมพงษ์
22. นายณรงค์
23. นายสันติ
24. นางสาวละไม
25. นางสรวงสุด
26. นางสาวดวงจันทร์

เพชรขุนทด
นิตยโรจน์
อิ่มกลาง
ชุบขุนทด
กินขุนทด
เกิดขุนทด
พองขุนทด

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

พนักงานขับรถขยะ
พนักงานประจารถขยะ
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

13
6
7
26
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 ด้ำนงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รำยได้(บำท)
รำยกำร
รายได้จากภาษีอากร
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/
ระบุวัตถุประสงค์
รวม

8,741,904.72
637,669.80
10,356,810.96
-

8,734,245.12
535,243.22
9,651,813.25
626,160

11,752,578.52
428,752.79
7,986,498
7,953,026.72

ปี 2554
(ประมำณกำร)
9,455,000
545,000
10,000,000
-

21,436,385.48

19,547,461.59

28,120,856.03

20,000,000

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

กำรบริหำรรำยรับ รำยจ่ำยในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
รำยกำร
รายรับ
21,436,385.48
19,547,461.59
28,120,856.03
รายจ่าย
17,017,694.32
17,900,603.35
25,844,127.69
รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นเงิน
19,739,076.52
1. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง 356,878.39
2. รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
11,395,700.13
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7,986,498

บาท
บาท
บาท
บาท

แยกเป็น



2.3 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในระยะที่ผ่ำนมำ
ผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อในระยะที่ผ่านมานั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อได้กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอเพื่อตอบสนองกับความต้องการของ
ประชาชนภายในตาบล โดยได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน แต่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตาบลสานักตะคร้อ
ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงมุ่งเน้นเพื่อที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการผลิตและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ อีกทั้งยัง
มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
2.3.2

การดาเนินงานด้านสังคม
ในด้านสังคมนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อได้ให้ความสาคัญกับเยาวชน
และผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา และได้ดาเนินการในด้านนี้มาโดยต่อเนื่อง เช่น การจัดอาหารเสริม (นม)
และอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนได้ดื่มนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และได้ดาเนินการจัดหา
หอกระจายข่าวเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างเหมาะสม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในตาบลขึ้นเป็นประจาทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และ
เยาวชนภายในตาบลได้เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงการจัด
กิจกรรมออกร้านจาหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวไร่-ชาวนา
2.3.3 การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อได้ดาเนินการ
ก่อสร้างถนนในสายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งเส้นทางการคมนาคมภายในตาบล
และระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ มีความสะดวกมากขึ้น เส้นทางการลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง มี
ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามจุดชุมชนและทางร่วมทางแยก มีโทรศัพท์สาธารณะ รางระบายน้า เสียงตามสายทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
2.3.4 การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
ด้านแหล่ ง น้ า เพื่ อให้ ป ระชาชนภายในต าบลมี แหล่ ง น้าเพื่ อการบริ โ ภค-อุ ปโภค เพื่ อ
การเกษตร การเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอและทั่วถึงจึงได้ดาเนินการด้านแหล่งน้าและให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
เนื่ อ งจากประชากรในต าบลส านั ก ตะคร้ อ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละที่ผ่ า นมาท้อ งถิ่ น ได้
ดาเนินการมาตลอด เช่น การขุ ดลอกคลอง การขุดลอกสระน้า การก่อสร้างเหมืองคอนกรีต การก่อสร้าง
ฝายน้าล้น การสร้างฝายกั้นน้าขึ้น รวมทั้งการจัดการด้านน้าประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีน้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
2.3.5 การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ท้องถิ่น ได้ดาเนิ น การด้านการควบคุมโรคติ ดต่อและได้ดาเนิ นการด้า นสาธารณสุ ขเพื่ อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในตาบล เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัดหา
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สาหรับการเต้นแอโรบิค การจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน การป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมวบ้าโดยการจัดหายาฉีดสุนัขและแมวบ้าป้องกันโรคพิษสุนัข -แมวบ้า การจัดหาเครื่องพ่นหมอก
ควันและทรายอะเบทแก่หมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออก จัดหาอุปกรณ์การป้องกันโรคไข้หวัดนกเพื่อไม่ให้แพร่ระบาด ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชนในตาบลสานักตะคร้อ
2.3.6 การดาเนินงานด้านการเมืองและการบริหาร
ท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แก่ประชาชนในตาบลส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สนับสนุนการเพิ่มทักษะให้บุคลากรของ อบต. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานของ
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อบต.ให้ เ พี ย งพอกั บ การปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารประชาชน น าหลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ อั น
ประกอบด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรประชาชนต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นสาธารณะเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.3.7

การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นได้ดาเนินการในหลายๆ ด้าน เช่น การ
สนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีประจาปีในทุก ๆ ปี การทานุบารุงศาสนาเพื่อรักษาวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีรายได้เสริมจากการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่นักเรียน อุดหนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มของตาบลสานักตะคร้อ เด็กมีการนันทนาการ
และการกีฬาเพิ่มขึ้น
2.3.8 การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส านั ก ตะคร้ อ ได้ จั ด โครงการอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนและปลู ก จิ ต ส านึ ก ในการรั ก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ได้ร่วมกันรณรงค์การปลูกป่าในหลายๆ พื้นที่เนื่องในวันสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ ในพื้นที่ตาบลสานักตะคร้อและสองข้างทางเพื่อความ
ร่มรื่นและสวยงามของธรรมชาติเพื่อสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 3
กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น
3.1 หลักและแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลส านั ก ตะคร้ อ เป็ น แผนการพั ฒ นาที่ ที่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองกับความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
3.1.1 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำ
จังหวัด แผนพัฒนำอำเภอ และนโยบำยผู้บริหำร
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติ
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำระดับชำติ
การพัฒนาประเทศไทยได้มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” (Green and Happiness
Society) คนไทยมี คุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว อบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง สั งคมสั นติสุ ข
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นคุณธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อยู่
ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
พันธกิจ
เพื่อให้การพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงได้กาหนดพันธกิจในการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นาความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัว ที่
อบอุ่น ชุมชนที่เข็มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดาเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและความเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์บน
พื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดารงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรมและมีการสร้างสรรค์คุณ ค่า
สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร
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4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การประเทศให้ เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลภายใต้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่
ทุกภาคีควบคู่กับการเสริมความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ป้องกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแล ะ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อโยงเป็นเครือข่ายและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตเข้าสู่การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) บนฐานความรู้และนวัตกรรม
4. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคการเงิน การคลัง
พลังงาน ตลาด ปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงานและการลงทุน
5. สร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและลงทุน และคานึงถึงประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไก
ในการกระจายผลประโยชน์การพัฒนาสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม
6. เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
7. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ประชาชน และขยายบทบาทให้เกิดผลการ
ปฎิบัติต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
เป้ำหมำย
1. เป้ำ หมำยกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพคน ให้ ค นไทยทุ กคนได้รั บการพั ฒ นาทั้ งร่ า งกาย จิต ใจ ความรู้
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการดารงชีวิต ครอบคลุ มทุกกลุ่ มเป้ห มาย เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะนาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย
2. เป้ำหมำยกำรพัฒนำชุมชนและแก้ปัญหำควำมยำกจน พัฒ นาให้ทุกชุมชนแบบมีส่วนรวมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. เป้ำหมำยด้ ำนเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยั่งยืนโดยให้ สัดส่ว นภาค
เศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ภายในปี 2554 สัดส่ วนภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ภายในปี 2554
4. เป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุลของ
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ มีพื้นที่ป่าไม้ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 และต้องเป็นพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้
ให้ความสาคัญกับ
1.1 การพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ธรรมน าความรู้ เกิ ด ภู มิ คุ้ม กั น โดยพั ฒ นาจิ ต ใจควบคู่ กั บ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต
1.2 การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะคนไทยให้ มี คุ ณ ภาพแข็ ง แรงทั้ ง ร่ า งกายและใจ และอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร
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1.3 การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ของคนในสังคมบนพื้นฐานของความมีเหตุผล ดารงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน

2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคมที่เป็นรำกฐำนที่มั่นคงของประเทศ ให้
ความสาคัญกับ
2.1 การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิดร่วมทา
ในรูปแบบที่หลากหลายและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน
2.2 การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสันติและเกื้อกูล ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมรส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารการจัดการ รวมทั้งการสร้างกลไกในการปกป้อง
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. ยุทธศำสตร์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
3.1 การปรั บ ปรุ งโครงสร้า งการผลิ ตเพื่ อเพิ่ม ผลิ ตภาพและคุณค่า ของสิ นค้าและบริ การบน
ฐานความรู้และความเป็นไทย โดยปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
3.2 การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิ์
ภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจให้มั่นคง และสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตโดยการระดมทุนไปสู่ภาค
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ
3.3 การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเป็นธรรมโดยส่งเสริมการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบอย่างเสรี เป็นธรรมและป้องกัน การผูกขาด
การกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึง เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
4 ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำฐำนควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพและกำรสร้ ำ งควำมมั่ น คงของฐำน
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับ
4.1 การรักษาฐานทรัพยากร และความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์กรความรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับ
แบบแผนการผลิ ตและพฤติกรรมการบริ โ ภคไปสู่ การผลิ ตและการบริโ ภคที่ยั่ งยืน เพื่ อลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสาคัญ เริ่มจากการจัดองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การคุ้มครองทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก
5. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรประเทศ มุ่งเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรม
ในสังคมอย่ำงยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
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5.1 การเสริมสร้างและการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้างกระบานการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารประเทศ โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันให้เข้มแข็งส่งเสริมให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
5.3 สร้ างภาคราชการที่มีประสิ ทธิภ าพและมีธ รรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการกากับ
ควบคุมและทางานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลด
การบังคับควบคุมคานึงถึงความต้องการของประชาชนและทางานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา
5.4 การกระจายอานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
โดยพัฒนาศักยภาพและการกระจายอานาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหาร
จัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชานในพื้นที่และสามารถสร้างความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
5.5 ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลอดหลักทรัพย์และธุรกิจเอกชนทั่วไป “บรรษัท
ภิบาล” เพิ่มมากขึ้นสร้างจิตสานึกในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริโภค และเป็นธรรมกับธุรกิจ
คู่แข่งพร้อม ทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
5.6 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เสมอภาคและมีความ
สมดุลย์
5.7 การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศดุลยภาพและ
ความยั่งยืนโดยการพัฒนาศักดิ์ภาพ บทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศและตอบสนองต่อ
ภัยคุกคามในรูปแบบสถานการณ์ได้ฉับไว
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10

1.วิสัยทัศน์ประเทศไทย
มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นา
ความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ
และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรร
มาภิบาล ดารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี
2.พันธกิจ
(1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนาความรอบรู้อย่างเท่าทัน
(2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
(3)ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม
(4)พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การประเทศให้ เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลภายใ ต้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม
(2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน
(3) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม
(4) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน ตลาดปัจจัยการ
ผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(5) เพื่อสร้ างระบบการแข่งขัน ด้านการค้าและ การลงทุนให้เป็นธรรม และคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศ
(6) เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
(7) เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
4.เป้ำหมำย
(1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพคนและควำม เข้มแข็งของชุมชน
(1.1) การพัฒนาคน
1) คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2) เพิ่มจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนากาลังแรงงานระดับกลางที่
มีคุณภาพเพิ่มเป็น 60% ของกาลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 10 คน
ต่อประชากร 10,000 คน
3) อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพิ่มของการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง
นาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว
(1.2) การพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและ
บรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และลด
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี 2554
(2) เป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจ
(2.1) โครงสร้างเศรษฐกิจ สัดส่วนภาคเศรษฐกิจ ในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้นเป็น 75% ภายในปี 2554 และสัดส่ วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 15%
ภายในปี 2554
(2.2) เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 3.0-3.5% ต่อปี สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกิน 50% และความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน 1:1 ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(2.3) ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด 20% แรก ต่อ
รายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่าสุด 20% ไม่เกิน 10 เท่าภายในปี 2554 และสัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต่ากว่า 40% ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
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(3) เป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
(3.1) รักษาความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีพื้นที่ป่า
ไม้ไว้ไม่น้อยกว่า 33% และต้องเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 18% ของพื้นที่ประเทศ รวมทั้งรักษาพื้นที่ทา
การเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่
(3.2) รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่
เป็นภัย คุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย
(4) เป้ำหมำยด้ำนธรรมำภิบำล
(4.1) มุ่งให้ธรรมาภิ บาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่ 5.0
ภายในปี 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดาเนินงาน ที่คุ้มค่าเพิ่มขึ้น ลดกาลังคนภาคราชการให้
ได้ 10% ภายในปี 2554
(4.2) สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตยและธรรมาภิ บ าลในบริ บ ทไทย ให้ มี ก าร
ศึกษาวิจั ย พัฒนาองค์ความรู้ในด้านวัฒ นธรรมประชาธิปไตย วัฒ นธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธี
เพิ่มขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ภายใต้ บ ริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงในกระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นเร็ ว และสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น
จาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
(3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการจากองค์ความรู้สมัยใหม่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(4) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบนฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพและการสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมอย่างยั่งยืน
6.กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สู่การปฏิบัติ ต้องให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน
(1) เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ
(2) กาหนดแนวทางการลงทุนที่สาคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(3) เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
(4) ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 10 สู่การปฏิบัติ
(5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีความสาเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ
(6)สนั บสนุนการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และท้องถิ่น
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 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
จังหวัดที่เป็นสมำชิก ได้แก่ นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์
วิสัยทัศน์ ประตูสู่อสี านสากล “Norteast Gateway to Global Communities”
เป้าประสงค์ สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง
ประเด็นยุทศาสตร์
1. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์(ข้าวหอมมะลิ) เพื่อการส่งออก โดยการเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก และการเพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรเพื่อการแปร
รูปและการตลาด
2. การพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ มัน
สาปะหลัง การแปรรูปและการส่งออก การรักษาสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหม โดยเน้นตลาดนาการผลิ ต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการจัดระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะแรงงาน ส่งเสริม
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการเพิ่มศักยภาพสินค้า
แผนงาน/โครงการที่สาคัญ
1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิต
2. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด
3. โครงการก้าวไกล ไหมไทยสู่ตลาดโลก (Thai Silk for the World) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์ใหม่
4. โครงการจัดตั้งศูนย์จัดหาแรงงานกลางและศูนย์ฝึกอบรมสิ่งทอ
5. โครงการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
6. โครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Cluster) ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
7. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว นครวัต –
นครธม
8. โครงการสร้างโลกใหม่ให้ช้างไทย อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนใน
กรุงเทพฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
9. โครงการสร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญาเมื อ งอี ส าน ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ น าเสนอ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและอารยธรรมอีสานเป็นการสร้างเรื่องราวส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ “ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผ้าไหม
และการท่องเที่ยว”
เป้ำประสงค์ของจังหวัดประกอบด้วย
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1.เพื่อเสรมสร้างขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัด สู่การเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาค
2.เพื่อเสรมสร้างขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัด สู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตอุตสาหกรรมไหม
ของภาค
3.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัด สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาค

มีตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำจังหวัด 3 ตัวชี้วัด คือ
1.ร้อยละของความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรในระดับภาค
2.ร้อยละของความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมไหม
ในระดับภาค
3.ร้อยละของความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับภาค
จังหวัดนครราชสีมา ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนสู่การบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 5
ยุทธศาสตร์ อันได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจฐำนรำก
เป้ำประสงค์
1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3. ประชาชนยากไร้ได้ได้รับโอกาสการเข้าสู่แหล่งเงินทุน ที่ทากินและได้รับการพัฒนาความรู้
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและจัดการทรัพยากรดิน น้า ลุ่มน้าและระบบชลประสาน
ตลอดจนบ่อน้าในไร่นาให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงและสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น โดยการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกระดับกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมให้เป็นธนาคารหมู่บ้าน
4. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของหมู่บ้านและชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง
5. จัดคาราวานแก้จนให้บริการและคาแนะนาเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ
6. เร่งรัดการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกร และขยายโอกาสการเข้าสู่แหล่งเงินทุนผ่านระบบการ
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน ตลอกจนกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: พัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร
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เป้ำประสงค์
เพิ่มผลผลิตการเกษตรที่สอดคล้องกับตลาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
จัดระบบการใช้ที่ดินเพื่อกาหนดพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมกับระบบชลประทาน
2. พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดิน
3. สร้างมูลค่าใช้กับสินค้าเกษตร (Value Creation) การแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบความ
ปลอดภัยอาหาร (Food Safety) และผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อสารพิษรวมทั้งส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์
4. เพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตรที่ส อดคล้ อ งกั บการตลาดและสร้ างเครื อข่ ายการเรีย นรู้ ด้า น
เทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: พัฒนำกำรลงทุน
เป้ำประสงค์
1. ปรับโครงสร้างการลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
2. เพิ่มรายได้และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. สนับสนุนการใช้วัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
2. พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนและ OTOP ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา
สินค้าให้สอดคล้องกับตลาด
3. พัฒนาสมรรถภาพผู้ประกอบการเดิมเพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ความรู้ใหม่ ๆ สาหรับการ
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า และพัฒนาระบบการตลาดภายในจังหวัด เพิ่มชิ
องทางการตลาดใหม่และสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของจังหวัด เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น
5. พัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งกับจังหวัดใกล้เคียงให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและมั่นคง
6. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังชีวภาพและพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
7. พัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด
8. พั ฒ นาโครงสร้ า งการขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร สิ น ค้ า และสร้ า งระบบเครื อ ข่ า ยการขนส่ ง แบบ
ผสมผสานกับระบบราง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เป้ำประสงค์
1. สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น
2. การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสินค้า ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
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1. พัฒ นาฟื้น ฟูแ หล่ งท่ อ งเที่ย วเดิม และแหล่ งท่ อท่ องเที่ ยวใหม่ ทั้ง แหล่ ง ท่อ งเที่ย วทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าการท่องเที่ยว
และบริการด้านท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
2. พัฒ นาและยกระดับ มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในด้าน
บุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในการ
รักษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: ภูมิใจเมืองนครรำชสีมำ
เป้ำประสงค์
พัฒนาเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
กลยุทธ์
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้นครราชสีมาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. พัฒนานครราชสีมาให้บรรลุเป้าหมายเมืองไทยแข็งแรง
4. ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ลุ่มน้าและอนุรักษ์ป่าต้นน้าลาธาร
5. การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรอบแผนงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
1. แผนงานด้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ยง สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ยนรู้ ในการด าเนิ น ชี วิต ของ
ประชาชนและครอบครัว และการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
2. แผนงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมใน 3 ระดับ ตามศักยภาพ
ชุมชน โดยขั้นต้นเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ผักสวนครัว ขั้น
กลางเน้นการถนอมอาหารการแปรรูปเพื่อตลาดในชุมชน และขั้นสูงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ชุมชนที่มี
ศักยภาพและมีลู่ทางด้านการตลาด
3. แผนงานการฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องชุ ม ชน เน้ น การอนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ
4. แผนงานการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เน้นการส่งเสริมในระดับครอบครัวตาม
ความเป็นจรองในพื้นที่อย่างทันเหตุการณ์
5. แผนงานการบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การ
ฝึกอบรม อาชีพ และการอานวยความสะดวกอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมองที่ดี
เช่น การมาติดต่อจังหวัด/อาเภอ/หน่วยการปกครองท้องถิ่นของประชาชน
 กรอบยุ ท ธศำสตร์ แ ละแนวทำงพั ฒ นำขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด

นครรำชสีมำ
วิสัยทัศน์
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“ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ”
“ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล บริหารโปร่งใส ร่วมใจรักษ์โคราช ”
พันธกิจ
1. การยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการสาธารณะ
2. การพัฒนาคุณภาพของคนและให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต
4. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการพัฒนาธุ รกิจชุมชนอย่าง
ครบวงจร
6. การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การพาณิชย์ การลงทุน ของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้ โดยให้ความสาคัญกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการปลอดสารพิษ
7. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่ว นตาบล และหน่วยธุรกิจ เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังกล่าว และโดยการพิจารณาถึงเป้าหมาย
ปลายทางของการพัฒนาที่กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัด นครราชสีมา ได้ร่วมกัน
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขึ้นจานวน 12 ยุทธศาสตร์พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเกษตรกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 กีฬาและนันทนาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 : กำรบริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพคุณภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.1
จั ด โครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ ต ามนโยบายและบริ ห ารงา นอย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม มีการบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับ
จังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน
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1.2 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
1.4 ส่งเสริมการกระจายอานาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม
1.6 การนาข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 ค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาโคราช
1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทางาน ขององค์กรตนเอง
1.8 ศึกษาจัดทาแผนพัฒนาของอาเภอแบบบูรณาการโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดทา
แผน เพื่อให้ทุกอาเภอมีแผนหลัก (Master Plan) ในการพัฒนาทุกส่วนของอาเภอนั้น ๆ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 : พัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
แนวทำงกำรพัฒนำ
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้คุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถ เข้าถึงได้
อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
2.2 สนับสนุนการพัฒนากาลังคนด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย์/พยาบาล/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
2.3 ดาเนินการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กาลังคนงบประมาณ
ตาม พรบ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
2.4 เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุ ขส่ งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัค ร
สาธารณสุข (อสม.) ให้ทางานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกาลังใจที่ดี มีการจ่าค่าตอแทนให้ อสม. ทุกคน
2.5 จั ดระบบส่ งเสริ มสุ ขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่ การมีสุ ขภาพที่
ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)
2.6 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่ง
ผู้ป่วย ระดับโซนทุกโซนสามารถประสานงานการทางานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7
การจั ด ระบบสุ ข ภาพภาคประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ผู้ น าชุ ม ชน
(ก านั น ,
ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี , กลุ่มเยาวชน , กลุ่มวัยรุ่น , วัยทางาน , วัยสูงอายุ
2.8 การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่มีประสิท ธิภาพและศักยภาพในการรักษา
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนประสานงาน ให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งในเมืองและตาบล ใน
ระดับตาบลจะเน้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 : พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ส่งเสริมการกระจายอานาจ และการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
ศึกษานั้น ๆ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัย
เรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน ให้กาลังใจครูอาสาเพื่อการศึกษานอกระบบ
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียน นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
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3.4 ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา และเป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น จัดตั้ง ร.ร.เตรียมอุดม ร.ร.พุทธธรรม ร.คร.เกษตร ฯลฯ
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ จัดการศึกษา
โดยเน้นคุณธรรมนาสู่สัมมาชีพ และรักษ์บ้านเกิด
3.6 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของ อบจ. กระทรวงศึกษาธิการและอื่น ๆ
3.7 จัดตั้งสถาบันการศึกษา หรือการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ นาไปสู่การมีงานทาและมี
รายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดเป็นมหาวิทยาลัยชีวิต หรือมหาวิทยาลัยชุมชน
3.8 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้า
จาลอง ศูนย์ภาษาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดมีชีวิต ฯลฯ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 : พัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม
แนวทำงกำรพัฒนำ
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
4.3 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัย
ทางาน และวัยชรา
4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการผู้พิการ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการ
4.6 สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกัน ด้าน
อาชีพ รายได้ เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
4.7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา
4.8 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 : พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำ
5.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาภาวะว่างงานที่เกิดจากผลกระทบปัญหาเศรษฐกิจ
ของโลกและประเทศ
5.2
การส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย
โดยประสานกั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ภาค
ธุรกิจ เอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานเงินทุน ช่องทางการตลาด
5.3 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และ
จัดทาห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก
5.4 ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรมหอการค้า อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
5.5 การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวแทนเกษตรกรไปประสานงานกับต่างประเทศโดยตัวแทนเกษตรกรเอง
5.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคม (CSR) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
5.8 รณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าของคนโคราชผลิตเอง
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 : ด้ำนเกษตรกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำ
6.1 ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
6.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม
6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
6.4 พัฒนาความรู้ด้านรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรกร สนับสนุน
ศูนย์การค้าเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
6.5 ประสานงานจัดหาแหลงน้าเพื่อการเกษตร
6.6 สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองต่างๆ เช่น การตั้งโรงสีชุมชน การสร้าง
พลังงานแทนในชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อค้าขายกับต่างประเทศ ฯลฯ
6.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงานทดแทน เช่น การดาเนินงานพลังงาน
ทดแทนจากผลผลิตเกษตร,น้า,แสงอาทิตย์ และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน
6.8 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายให้มีปศุสัตว์อาสา ประมงอาสา,หมอดินอาสา, เกษตรกรหมู่บ้าน
ละ 1 คน อาสาสมัครเกสรคุ้มละ 1 คน และบูรณาการทางานกับเกษตรจังหวัด/อาเภอ/ตาบล อย่างทั่งถึงจริงจัง
ประเด็นยุทธศำสตร์ 7 : พัฒนำกำรท่องเที่ยวและบริกำร
แนวทำงกำรพัฒนำ
7.1 ประสานร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปละจัดระบบการตลาด
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เช่นงานวัฒนธรรมต่างๆ จัดสามล้อนาเที่ยวในเมือง ฯลฯ
7.2 แระสารงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม/เชิง
เกษตรสุขภาพ (สปาสมุนไพร) รวมทั้งจัดทาสถานที่ท่องเที่ยวของ อบจ. เอง เช่น 5อาเภอ 5เขา 5 เขื่อนเป็นต้น
7.3 ประสานการตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทศมาใช้บริการแบบลองสเตย์ที่ศูนย์นาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
7.4 ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาข้อมูลการ
ท่องเที่ยว
7.5 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวกเร็ว
7.6 สนับสนุนการจักกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด เช่น
งานย่าโมงานผ้าไหมปักธงชัยงานปราสาทหิน งานแข่งเรือพิมาย ฯลฯ
7.7 ใช้สนามกีฬาซีเกมส์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดงสิงค้าอินโดยจีน ฯลฯ
7.8 จัดตารางการท่องเที่ยวที่ อบจ.สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรของ อบจ. และประชาชนทั่วไปได้
ทราบ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 8 : กีฬำและนันทนำกำร
แนวทำงกำรพัฒนำ
8.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
8.2ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสนานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนและประชาชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุน
โรงเรียนการกีฬา
8.4 ส่งเสริมกีฬากีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

29

8.5 ความร่วมมือชมรม/สมาคมต่างๆ เพื่อจักการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิงพระเกียรติ 80 พรรษา
ซีเกมส์
8.6 จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้านเช่น ลิเก เพลงโคราช และการแข่งขันทาง
ดนตรี เพื่อยกระดับสู่อาชีพ
8.7 เสนอเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาตินานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬาใน
จังหวัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ 9 : กำรพัฒนำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
9.1 บูรณาการการบริหารจักการดิน น้า ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมี ส่วนร่วมของ 3 ภาคี ทุกเรื่อง
ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการนักวิชาการ และประชาชน
9.2 ส่งเสริมการจักส่วนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้องความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน
ชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด
9.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจักการลุ่มน้าย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน ปรับปรุงคุณภาพสายน้าลา
คลองและสายน้าหลักทั้ง 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้าท่วม น้าแล้ง น้าเค็มโดย
ชุมชนและการป้องกันน้าท่วม
9.4 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงานโดยรณรงค์ให้โคราชเป็นเมือง
แห่งพลังงานทดแทน สร้างศูนย์สาธิตพลังงานทดแทน การใช้พลังงานทดแทน เช่น ผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ ขยะ เศษไม้ การใช้เอทานอล แทนน้ามัน ฯลฯ
9.5 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน
9.6 ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
9.7 การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด
9.8 สนับสนุนให้มีการจัดทาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่องพารามอเตอร์ และเทคโนโลยีสารวจ
ระยะไกลเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้า
ประเด็นยุทธศำสตร์ 10 : ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
10.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับ
ซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
10.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบ กั้นน้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง
น้า คลองน้า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
10.4 การจัดให้มีและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้า และทางระบายน้า และการ
ปรับปรุงบารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
10.5 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกาลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
10.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัดและจัดระบบการศึกษาให้ประชาชนเห็น
ความสาคัญของผังเมือง
10.7 ซ่อมบารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล ของ อบจ. ให้พอเพียงในการซ่อมถนนของ อบจ.
โดยจัดโครงการหลังฝนถนนดีทุกสาย
10.8 โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ จะสนับสนุนตามความจาเป็นและเร่งด่วนของสถานที่นั้น ๆ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 11 : ส่งเสริมศำสนำและวัฒนธรรม
แนวทำงกำรพัฒนำ
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11.1 ส่งเสริมให้วัด พระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วีถีพุทธท้องถิ่น
11.2 ส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์โดยมีการตรวจสุขภาพให้พระ มียาสามัญประจาวัด ฯลฯ
11.3 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ รูปแบบต่าง ๆ
ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน
สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและขยายออกนอกวัดสู่ชุมชนต่อไป
ส่งเสริมการใช้วัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อน การส่งเสริมสุขภาพจิต ฯลฯ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานภายในวัดตามความต้องการและความจาเป็น

ประเด็นยุทธศำสตร์ 12 : ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทำงกำรพัฒนำ
12.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางน้า
12.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยโดยส่งเสริมและ
สนับสนุนตารวจบ้าน/อปพร.ให้ทางานอย่างมีคุณภาพ
12.3 สร้างความมั่นใจและความอบอุ่นใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12.4 สร้าง อบจ.ให้เป็นศูนย์ประสานของ อปพร. ของจังหวัดเพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ เพื่อจะช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนได้รวดเร็ว ทันท่วงที
12.5 มี อปพร. ของตนเองเพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปช่วยประชาชนทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว
12.6 ดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
12.7 สนับสนุนการดาเนินระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยบูรณาการร่วมกับสานักงานบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ
12.8 ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจแก่อาสาสมัครต่าง ๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านให้หลากหลาย
รูปแบบ และปฏิบัติได้เป็นจริง เช่น กลุ่มแม่บ้าน ครูอาสา หมอดิน ฯลฯ
 กำรพัฒนำตำมนโยบำยผู้บริหำรท้องถิ่น
1. นโยบำยพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชนทุกกลุ่มในตาบล ให้มีการเรียนรู้และ
พัฒนาด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
2. จัดหาตลาดกลางเพื่อเพิ่มช่องทางจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตาบล
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ในตาบลก่อให้เกิดการดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของตาบล
2. นโยบำยด้ำนสังคม
2.1 ด้ำนกำรศึกษำ
1. พัฒนาและปรับศูนย์เด็กเล็กในตาบลให้มีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
ของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
3. สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาทางานเสริมในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง
4. จัดให้เด็กรับอาหารเสริม(นม) อย่างทั่วถึงรวมทั้งอาหารกลางวันตลอดภาคเรียนและช่วงปิด
เทอม
5. สนับสนุนจัดการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนย์ ศรช. ตาบลสานักตะคร้อ) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ความรู้ให้กับประชาชนให้ได้รับการศึกษาครบทุกหมู่บ้าน
2.2 ด้ำนกีฬำ และนันทนำกำร
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด
ส่งเสริมให้มีชมรมกีฬา พัฒนาพื้นฐาน จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นประจา
2. พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
2.3 ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. จัดให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
งานวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง งานประเพณีทาบุญวันขึ้นปีใหม่ วันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ
2. จัดให้มีความร่วมมือกับทางวัด และสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้างกับทางศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดารงชีวิต
2.4 ด้ำนกำรสำธำรณสุข
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดกลุ่ม ชมรม เพื่อจัดกิจกรรมออกกาลังกาย โดยให้การ
สนับสนุนทุกกลุ่มอายุให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ห่างไกลอบายมุข โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ
2. เร่งรัดขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับสาธารณสุขอาเภอ จัดการฝึกอบรม ทบทวนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้ อสม.
เป็นแกนหลักในการพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีการควบคุมและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันโรคไข้เลือดออกการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น โดยการประสานการทางานกับอนามัย สาธารณสุขอาเภอ และ อสม
2.5 ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมการทางานกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลและเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยการจัดฝึกอบรมตารวจ
อาสาให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในการทางานของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.6 ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
1. จัดให้มีการป้องกันและระงับภัย ต่าง ๆ โดยจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันและระงับภัย และจัดฝึกอบรม อปพร. เพื่อสามารถช่วยดาเนินการและประสานการทางานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วตามระเบียบ อานาจหน้าที่ ที่
สามารถกระทาได้
2.7 ด้ำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์
1. จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ติดเชื้อ HIV ให้
ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม โดยการเพิ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
3. นโยบำยพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนเพื่อการสัญจรที่สะดวกขึ้นและปรับปรุงถนน
ลูกรัง และถนนดิน เพื่อการขน - ถ่ายสินค้าการเกษตรสู่ตลาดให้ทั่วถึงและรวดเร็วทั้งตาบล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างครอบคลุมทั้งตาบล
4. ปรับปรุงระบบผังเมืองเฉพาะ เพื่อตอบเสนอความต้องการของคนในท้องถิ่นและรองรับการ
ขยายตัวเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบ
5. จัดให้มีการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
4. นโยบำยพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ
ให้ความสาคัญกับแหล่งน้าที่มีอยู่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่มีค่าอย่างสูงสุด ในเขตตาบล ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และจัดหาแหล่งน้าเพิ่มเพื่อการใช้ประโยชน์ด้าน
การอุปโภค บริโภค และเพื่อด้านการเกษตร
2. สร้าง ปรับปรุง ฝายน้าล้นเพื่อการกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
5. นโยบำยกำรเมืองบริหำร
1. การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2542 ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติกรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2. เร่งรัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ส่งเสริมให้มีหรือปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
5. ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว บทบาทขององค์กรบริหารส่วนตาบลอย่าง
สม่าเสมอ
6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลและ
ข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้มีเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
7. ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
9. เร่งรัดพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยการ
จัดทาแผนที่ภาษี และปรับปรุง ฐานข้อมูลให้ทันสมัย
10. จัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
6. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1. การฝึกอบรมสร้างจิตสานึก และจัดให้มีอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้าร่วมทางานแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะ โดยให้มีการคัดแยกขยะทุกหมู่บ้านเป็นการลดปริมาณ
ขยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุด
3. ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นอื่นในอาเภอเทพารักษ์จัดให้มีบ่อขยะรวมเพื่อการกาจัดที่ถูกต้อง
และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
3.2 ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
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3.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นตำมประเด็นกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นประกอบด้ วย ขอบข่ำ ยและปริมำณของปัญหำ พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย และกำรคำดกำรณ์
แนวโน้ม
ในอนำคต
พื้นที่เป้ำหมำย/
ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
กลุ่มเป้ำหมำย
1. ปัญหำเศรษฐกิจ
ลำดับที่ 1 การว่างงานและไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูทา
หมู่ 1 - 16
- ประชาชนมีอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อลด
การเกษตร
ปัญหาการว่างงาน
ลำดับที่ 2 ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
หมู่ 1 - 16
- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้มากกว่ารายจ่าย
ลำดับที่ 3 ขาดเงินทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
หมู่ 1 - 16
- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม
ลำดับที่ 4 ขาดศูนย์ฝึกอบรมราษฎรประจาหมูบ้าน
หมู่ 1 - 16
- มีศูนย์ฝึกอบรมราษฎรประจาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ

พื้นที่เป้ำหมำย/
กลุ่มเป้ำหมำย

2. ปัญหำสังคม
ลำดับที่ 1 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนมีรายได้น้อย,
หมู่ 1 - 16
ผู้สูงอายุ, คนพิการ
ลำดับที่ 2 ปัญหาขาดทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่มี
หมู่ 1 - 16
ฐานะยากจน
ลำดับที่ 3 ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนไม่เพียงพอ
ตาบลสานักตะคร้อ
ลำดับที่ 4 การจัดสรรอาหารเสริม (นม) และอาหาร
โรงเรียน 3 แห่ง,
กลางวันแก่เด็กนักเรียนไม่เพียงพอ
ลำดับที่ 5 ปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดการ
หมู่ 1 - 16
แข่งขันกีฬาของเยาวชน และสถานที่ออกกาลังกาย และ
พักผ่อนหย่อนใจ
3. ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ลำดับที่ 1 การคมนาคมทางบกในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน
หมู่ 1 - 16
และระหว่างตาบลไม่สะดวก
ลำดับที่ 2 ถนน ทางเดินเท้า รางระบายน้า ท่อระบายน้ายัง
หมู่ 1 - 16
ไม่ได้มาตรฐาน
ลำดับที่ 3 ขาดไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดชุมชนและทางร่วม
หมู่ 1 - 16
ทางแยก
4. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ำ
ลำดับที่ 1 แหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค มีสภาพตื้นเขินไม่
หมู่ 1 - 16
สามารถกักเก็บน้าและลาเลียงน้าเข้าพื้นที่เกษตรติดขัด
ลำดับที่ 2 แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคขาดคุณภาพ
ลำดับที่ 3 แหล่งน้าเพื่อการเกษตรตื้นเขิน

หมู่ 1 - 16
หมู่ 1 - 16

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
- ผู้สูงอายุ, คนพิการ, คนมีรายได้น้อยได้รับเบี้ย
ยังชีพ
- เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับทุนการศึกษา
- มีศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
- เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอ
- ประชาชน และเยาวชน มีสถานที่ออกกาลังกาย
สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและไม่มียาเสพติดใน
พื้นที่
- การคมนาคมทางบก ในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน
ระหว่างตาบลมีความสะดวกมากขึ้น
- ทางเดินเท้า รางระบายน้า ท่อระบายน้า มีการ
พัฒนาให้ได้ระดับมาตรฐาน
- จุดชุมชน ทางร่วมและทางแยกต่าง ๆ มีไฟฟ้าแสง
สว่างครบทุกจุด
- แหล่งน้าได้รับการปรับปรุงให้สามารถเก็บกักน้าได้
ไม่ตื้นเขิน และการลาเลียงน้าเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับ
การปรับปรุง
- ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคได้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
- ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตรไม่ให้ตื้นเขิน

ลำดับที่ 4 ขาดการจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตรในฤดูและ
นอกฤดู
ลำดับที่ 5 การขยายเขตระบบประปายังไม่เพียงพอ

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ
5. แผนงำนด้ำนสำธำรณสุข
ลำดับที่ 1 ขาดการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
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หมู่ 1 - 16

หมู่ 1 - 16

พื้นที่เป้ำหมำย /
กลุ่มเป้ำหมำย
หมู่ 1 - 16

ลำดับที่ 2 ขาดการพัฒนาศักยภาพของคนด้าน
สาธารณสุขในชุมชน

หมู่ 1 - 16

ลำดับที่ 3 ขาดการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตูฉุกเฉินสาธารณภัย
ในตาบล
ลำดับที่ 4 เด็กแรกเกิด – 6 ปี ยังขาดภาวะโภชนาการ

หมู่ 1 - 16

ลำดับที่ 5 คนพิการยังไม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ลำดับที่ 6 ขาดการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมในผู้ที่
ติดเชื้อเอดส์
ลำดับที่ 7 การขาดความรู้เรื่องการ
บริโภคอาหารอย่างถูกต้อง เช่น การอ่านฉลากก่อนซื้อ
ลำดับที่ 8 ขาดการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านให้
เป็นประปาดื่มได้
ลำดับที่ 9 มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น
ไข้เลือดออก
ลำดับที่ 10 ขาดการกาจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ

หมู่ 1 - 16
หมู่ 1 - 16

ลำดับที่ 11 ขาดงบประมาณสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในหมู่บ้าน

หมู่ 1 - 16

หมู่ 1 - 16
หมู่ 1 - 16
หมู่ 1 - 16
หมู่ 1 – 16
หมู่ 1 - 16

- มีการจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตรทั้งในฤดู และ
นอกฤดู
- มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
เพียงพอกับความต้องการ

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
- มีการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนทาให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
มีการบริการเชิงรุกในการให้บริการตรวจสุขภาพ
- มีการพัฒนาศักยภาพของคนด้านสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุขให้มาก
ขึ้น
- มีศูนย์อุบัติเหตูฉุกเฉินสาธารณภัยตาบลเพิ่มขึ้น
- เด็กแรกเกิด – 6 ปี มีภาวะโภชนาการที่ดี
เพิ่มมากขึ้น
- คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง
- มีศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมในผู้ที่ติดเชื้อเอดส์
เพิ่มขึ้น
- ประชาชนมรความรู้เรื่องการบริโภคอย่าง
ถูกต้อง
- ประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นประปาดื่มได้
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อลดลง และ
ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ
- ขยะภายในหมู่บ้านได้รับการกาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ
- ด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข
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ลำดับที่ 12 ขาดสถานบริการสาธารณสุข
6. ปัญหำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
ลำดับที่ 1 ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

หมู่ 1 - 16

- มีสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

หมู่ 1 - 16

ลำดับที่ 2 ขาดการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลำดับที่ 3 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการ
อบต.
ลำดับที่ 4 ขาดการส่งเสริมความสามัคคีและความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน
ลำดับที่ 5 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองและการ
บริหาร

หมู่ 1 - 16

- ประชาชนมีสวนร่วมในด้านการเมืองการ
บริหารมากขึ้น
- ประชาชนได้รับการปริการที่มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทันใจ
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจการ อบต.
มากขึ้น
- ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี และมีความ
เข้มแข็งของชุมชน
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง
และการบริหาร

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ
7. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ลำดับที่ 1 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่
เด็กและเยาวชน
ลำดับที่ 2 ขาดโรงเรียนขยายโอกาสด้านการศึกษาใน
ระดับมัธยม
ลำดับที่ 3 ขาดการปรับปรุงสถานศึกษาให้มีสภาพ แวดล้อมที่น่าเรียน
ลำดับที่ 4 ขาดทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
ลำดับที่ 5 ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
ลำดับที่ 6 ปัญหาการขาดงบประมาณในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรี การกีฬา นันทนาการ ใน
สถานศึกษา
8. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 1 ปัญหาดินขาดคุณภาพ

หมู่ 1 - 16
หมู่ 1 - 16
หมู่ 1 - 16

พื้นที่เป้ำหมำย /
กลุ่มเป้ำหมำย
หมู่ 1 - 16
ตาบลสานักตะคร้อ
โรงเรียน 4 แห่ง ,
1 ศูนย์ฯ
โรงเรียน 4 แห่ง
โรงเรียน 4 แห่ง ,
1 ศูนย์ฯ
โรงเรียน 4 แห่ง ,
1 ศูนย์ฯ
หมู่ 1 – 16

ลำดับที่ 2 ขาดจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่ 1 - 16

ลำดับที่ 3 ขาดการบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หมู่ 1 - 16

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต
- เด็กและเยาวชนในตาบลได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด้านการศึกษา
- มีโรงเรียนขยายโอกาสด้านการศึกษาในระดับ
มัธยมเพิ่มขึ้น
- สถานศึกษาได้รับการปรับปรุงให้มี
สภาพแวดล้อมที่น่าเรียน
- เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับทุนการศึกษา
- สถานศึกษาได้รับสื่อการเรียน และอุปกรณ์
การเรียนที่ทันสมัย
- เยาวชนในสถานศึกษามีกิจกรรม ดนตรี กีฬา
และนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
- สภาพดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของดินให้ดีขึ้นส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน พืช
คลุมดิน การให้ความรู้เรื่องปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้า
ชีวภาพ
- ให้ความรู้ สร้างจิตสานึกและตระหนักในการ
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- มีการบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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3.2.2 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิ่น ด้ำนเทคนิค SWOT Analysis
มิติของกำรพัฒนำ
จุดอ่อน
จุดแข็ง
โอกำส
อุปสรรค
1. ประชาชนขาดความรู้ในการ 1. ผลิตภัณฑ์ทางการ
1. มีโอกาสสร้างรายได้สร้าง 1. การควบคุมราคาพืชผล
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ทาการเกษตรที่ถูกต้อง
2. ปัญหารายได้ไม่เพียงพอใน
การเลีย้ งดูครอบครัว
3. มีการอพยพแรงงานเข้าสู่
เมืองหลวงและต่างประเทศ
เนื่องจากความแห้งแล้งและการ
ว่างงานในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
4. ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดิน
เค็ม เป็นอุปสรรคในการ
เพาะปลูก
5. ต้นทุนการทางผลิตมีราคาสูง
6. ขาดเงินทุนสนับสนุนกลุม่
อาชีพ
7. ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัย
8. ขาดการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตามความ
ต้องการของตลาด
9. ขาดแหล่งน้าในการทา
การเกษตรอย่างเพียงพอ
1. การศึกษาของประชาชน
2. การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนในท้องถิ่น
3. การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสยัง
ไม่ครอบคลุมทั่วถึง

เกษตรมีความหลากหลาย
เช่น พริก ข้าว อ้อย มัน
สาปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น
2. มีแรงงานจานวนมาก
และค่าจ้างแรงงานไม่สูงมาก
3. มีการคมนาคมสามารถ
ส่งสินค้าไปยังจังหวัด
ข้างเคียงได้สะดวก
4. มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
จานวน 1 แห่ง สามารถส่ง
น้าเพียงพอในบางพื้นที่
5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน

อาชีพให้แก่ราษฎรใน
ท้องถิ่น
2. มีโอกาสการสร้างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากมี
วัตถุดิบในพื้นที่อย่าง
พอเพียง
3. มีโอกาสสร้างศักยภาพ
ภาวะการเป็นผู้นาทาง
เศรษฐกิจระดับตาบล
เนื่องจากมีพืชทางเศรษฐกิจ
มากมาย

ของภาครัฐบาลทีไ่ ม่
สามารถควบคุมได้ในทุก
ฤดูกาล
2. สภาพดินฟ้าอากาศทีไ่ ม่
เอื้ออานวยต่อภูมิประเทศ
ในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ราษฎรไม่สามารถนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่นามาใช้
เนื่องจากราคาสูง

1. มีผู้นาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
สามารถเป็ น กระบอกเสี ย ง
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. มี ค วามสามั ค คี ข อง
ป ร ะ ช า ช น ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ที่

1. มี โอกาสสร้ างชุม ชนที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนในท้องถิ่น มี
โอกาสมี ความเป็ นอิ ส ระใน
การปกครองตนเองภายใต้

1. ประชาชนขาดโอกาสที่
เท่าเทียมกันในสังคม
2. ขอบเขต อานาจ หน้าที่
ของประชาชนในสั งคมไม่
เด่นชัด
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4. การขาดจิ ต ส านึ ก ของ
ประชาชนในด้านสังคม เช่นการ
เลือกตั้ง
5. ขาดทักษะในการประกอบ
อาชีพ และไม่มีความรู้พื้นฐาน
ด้านธุรกิจชุมชน
ด้ า น ท รั พ ย า ก ร 1. ขาดการปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
แวดล้อม
2. ขาดวิ สั ย ทั ศ น์ ข องคนใน
ท้องถิ่นที่จะปรับปรุง ทรัพยากร
3. การขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การใช้สารเคมีในการทา
การเกษตรมีผลทาให้ธรรมชาติ
ถูกทาลาย

มิติของกำรพัฒนำ
การบริหารจัดการ

ร่วมกันทากิจกรรม
3. มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
โครงสร้างพื้นฐาน
4. มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
1. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ในท้องถิ่น
2. ในท้องถิ่นมีการรวมกลุ่ม
เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติ

ขอบเขตของกฏหมาย
3. ประชาชนในท้องถิ่นมี
โอกาสศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมให้แก่ตนเอง

3. ความรู้ สั งคม และ
วั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น
หรือทัดเทียมกันของคนใน
ท้องถิ่น

1. สร้างอาชีพใหม่ และสร้าง
ร า ย ไ ด้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ใ น
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. เป็น แหล่ งเรีย นรู้น อก
ตาราของเยาวชน
3. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน
ใจของคนในชุมชน

1. การการสนั บ สนุ น
งบประมาณจากภาค
รั ฐ บ าล ในการบ ริ ห า ร
จั ด กา รป รั บป รุ ง สภ า พ
แวดล้อม
2.สภาพภูมิอากาศของโลก
และไทยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
นาไปสู่ความแห้ งแล้ งมาก
ขึ้ น ผลจา กการ ตั ด ไ ม้
ทาลายป่า

จุดอ่อน

จุดแข็ง

โอกำส

อุปสรรค

1. งบประมาณในการบริหาร
การจัดการไม่เพียงพอ
2. ขาดความรู้ความเข้าใจของ
ผู้นาด้านต่างๆ
3. ขาดการส่งเสริมการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนในท้องถิ่น
4. ประชาชนขาดการศึกษาใน
การวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร
จัดการ

1. ประชาชนพร้อมให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐบาล
2. มีการประชาคมในการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า แ ล ะ
ข้อบัญญัติต่าง ๆ
3. มีความพยายามในการ
บริ ห า ร จั ด กา ร ของผู้ น า
ชุมชน
4. มีการประชุมประชาคม
แ ล ะ ผู้ น า ห มู่ บ้ า น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
5. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

1. สร้างชุมชนที่เข้มแข็งโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม
2.
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของ
ประชาชนในการมี ส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
3. ช่วยให้ประชาชนมีการ
แก้ปัญหาในเชิงวิเคราะห์ที่ดี
ขึ้น

1. ขาดความร่วมมือจาก
อ ง ค์ ก ร ต่ า ง ๆ ใ น ก า ร
ส่ งเ ส ริ ม ค วา ม รู้ ค วา ม
เข้าใจ
2. ประชาชนขาดความ
กระตื อ รื อ ล้ น ในการหา
ความ รู้ ใ นการ บริ หา ร
จัดการ
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
4.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น
จากผลการวิเคราะห์สรุปสภาพทั่วไป ปัญหา ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งความต้องการของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ นโยบายของผู้บริหาร และข้อเสนอแนะจากประชาคมหมู่บ้าน
จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ดังนี้
“ประชำชนอยู่ดี กินดี มีควำมสุข มีสำธำรณูปโภคอย่ำงเพียงพอ อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน”
4.2 พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น
จากการวิเคราะห์ศักยภาพและประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสานัก
ตะคร้อในปัจจุบันประกอบกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ของการพัฒนาสามารถกาหนด
เป็นพันธกิจสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
พันธกิจที่ 1) จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
พันธกิจที่ 2) จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้อย่างเพียงพอ สาหรับการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 3) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน ทุกกลุ่มในตาบลสานัก
ตะคร้อให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
จัดหาตลาดกลาง เพื่อเพิ่มช่องทางจาหน่ายสินค้า และผลิตภั ณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตาบลสานักตะคร้อ ส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
แก่การเลี้ยงชีพ
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พันธกิจที่ 4) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน การได้รับบริการ
ทางสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาระดับ
ชุมชนจัดหาสนามกีฬาและสวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอ
กั บ ความต้ อ งการของประชาชน พร้ อ มจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนา อนุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น โดยให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยสนับสนุนการเพิ่มทักษะให้บุคลากรของอบต.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงานของ อบต.ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานและบริการประชาชนนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและความ
ร่ ว มมือของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนตลอดจนองค์กรประชาชนต่างๆ ในการปฏิบัติกิ จกรรมอันเป็ น
สาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 6) สร้างจิตสานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน
4.3 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
จุดมุ่งหมำยที่ 1. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ ได้
มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
จุดมุ่งหมำยที่ 2. เพื่อให้มีแหล่งน้าที่สามารถกักเก็บน้าได้อย่างเพียงพอ สาหรับการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
จุดมุ่งหมำยที่ 3. เพื่อประชาชนทุกกลุ่มในตาบล ได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนา
ด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดกลางเพื่อเพิ่มช่องทาง
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตาบล
จุดมุ่งหมำยที่ 4. เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลสานักตะคร้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุก
ด้าน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและรัฐพิธี การกีฬา มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จุดมุ่งหมำยที่ 5. เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จุดมุ่งหมำยที่ 6. เพื่อประชาชนมีจิตสานึก และตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายในตาบลมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่และมีความยั่งยืน
**************************

40

4.3 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPls)

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline Data)

1. ร้อยละของถนนที่มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของครัว เรือนที่มีการมนาคม
สะดวกรวดเร็ ว จากการพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคมสะดวก ร้อยละ 75
2.จานวนครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดว กรว ดเร็ ว จากการพั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 70

95%

2. แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 1. ร้อยละของแหล่งน้าทีส่ ามารถกักเก็บ
และการเกษตร มีปริ มาณเพีย งพอ น้าไว้ใช้ได้ตลอดปี
ต่อความต้องการของประชาชน
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าเพื่อการ
อุป โภคบริ โ ภคและเพี ย งพอกั บ การท า
การเกษตรเพียงพอตลอดปี

1. มีแหล่งน้าที่เพียงพอ ร้อยละ 75
2. จานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
ในเรื่องของการขาดน้าเพื่อใช้อุปโภค
บริ โ ภคไม่ เ พี ย งพอตลอดปี ร้ อ ยละ
0.5

1 . เ ส้ น ท า ง ค ม น า ค ม ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
ได้ ม าตรฐานครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง
ตาบลและเพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน

3. เพื่อประชาชนทุกกลุ่มในตาบล
ได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และ
พัฒนาด้านอาชีพ การตลาด ระบบ
การผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ด หาตลาดกลางเพื่ อ
เพิ่ ม ช่ อ งทางจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตาบล

1) ร้ อ ยละที่ ล ดลงของครั ว เรื อ นที่ มี 1) ปี 2550 ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่
รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 23,000 บาท/ต่อปี ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จานวน 26
ครัวเรือน ร้อยละ 0.93

เป้ำหมำย (Targets)
ปี 56 - 60 ปี 56
90%
78%

ปี 57
82%

ปี 58
85%

ปี 59
88%

ปี 60
90%

75%

80%

85%

90%

95%

90%

78%

82%

85%

88%

90%

90%

65%

75%

80%

85%

90%

100%

95%

96%

97%

98%

100%
95%

2) ร้อยละของครัวเรือนที่มีคนอายุ
18 – 60 ปีมีการประกอบอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

2) จานวนครัวเรือนที่มีคนอายุ
18 – 60 ปี มีงานทา ร้อยละ 80

95%

85%

87%

89%

92%
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
ท้องถิ่น
(KPls)
(Goals)
4) เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ 1.
ร้อยละของจานวนผู้ที่ได้รับการ
ตาบลส านั ก ตะคร้ อมีคุ ณภาพ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
ชีวิตที่ดี
ผู้ปว่ ยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น
2.
ร้อยละของจานวนประชากรที่มี
สุ ข ภาพอนามัย ที่ ส มบูร ณ์ แข็ ง แรงได้ รั บ
การตรวจสุขภาพทุกปีเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับ
บริการอาหารเสริม (นม) และอาหาร
กลางวันเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีคนอายุ 6 ปี
ขึ้น ไปทุ กคนปฏิ บัติกิ จกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline Data)

1. ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,คนพิการ,
ผู้ป่วยเอดส์, และผู้ด้อยโอกาส
จานวน 945 ราย
2. จานวนประชากรที่มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงได้รับการตรวจสุขภาพทุก
ปี คิดเป็นร้อยละ 90
3. จานวนนักเรียนที่ได้รับบริการอาหาร
เสริม (นม) และอาหารกลางวัน คิดเป็น
ร้อยละ 45
4. จานวนครัวเรือนที่มีคนอายุ 6 ปีขึ้นไป
ทุ ก คนปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางศาสนาอย่ า ง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
95
5.
ร้ อยละของครัวเรือนที่เข้าร่ว ม 5. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 60

เป้ำหมำย (Targets)
ปี 56 - 60 ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

100%

65%

75%

85%

95%

100%

99%

92%

93%

95%

97%

99%

70%

50%

55%

60%

65%

70%

100%

85%

90%

95%

100% 100%

85%

65%

70%

75%

80%

85%
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPls)

5) เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
เป็ น ธรรม โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

1. จานวนผู้ที่มาใช้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ต าบล
เพิม่ ขึ้น
2. ร้ อยละของผู้ มาติดต่อราชการมี
ความพึงพอใจในบริการ

6) เพื่ อประชาชนมี จิ ต ส านึ ก และ
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายในตาบลมีสภาพแวดล้อมที่ดี
น่าอยู่และมีความยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline Data)

1. จานวนผู้ที่มาใช้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
ตาบลเฉลี่ยปีละ 35 คน
2. ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
กับ อบต.สานักตะคร้อมีความ
พึงพอใจร้อยละ 85.57
3. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม 3. ประชาชนให้ความร่วมมือใน
ในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ร้อยละ 60
4. ร้อยละของประชาชนที่มาใช้สิทธิ 4. ประชาชนมาใช้สิทธิในการ
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง ร้อยละ 69
1. ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วม
กิ จ กรรมการปลู ก ป่ า และร่ ว ม
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
2.
ร้อยละของครัวเรือนที่ไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ

1. จานวนประชากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมการปลูกป่า และร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
45
2. จ านวนครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ ถู ก
รบกวนจากมลพิษ ร้อยละ 90

เป้ำหมำย (Targets)
ปี 56 60
80 คน

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

40 คน

50 คน

60 คน

70 คน

80 คน

95%

87%

89%

91%

93%

95%

100%

65%

75%

85%

95%

100%

80%

70%

72%

75%

78%

80%

70%

50%

55%

60%

65%

70%

100%

91%

93%

95%

98%

100%

บทที่ 5
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิน่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทำงกำรพัฒนำ
โครงกำร
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า 1.1.1 ก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
1.1.2 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
1.1.3 ก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
1.1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
1.1.5 ก่อสร้างท่อระบายน้า
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ

1.2.1บารุงรักษาระบบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
1.2.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่า
1.2.3 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
1.2.4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า

1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา

1.3.1 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
1.3.2 ปรับปรุงการบริการประปา

1.4 บริการสาธารณะทีป่ ระชาชนพึงได้รับอย่าง
ถ้วนหน้า

1.4.1 ก่อสร้างโรงพยาบาลอาเภอกิ่งเทพารักษ์
1.4.2 การบริการดูแลด้านการสาธารณสุข
1.4.3 การสนับสนุนกองทุนผู้ป่วยติดเชื้อ H.I.V.
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า

แนวทำงกำรพัฒนำ
2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.2 ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้
เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี

2.3 พัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการแหล่งน้า

โครงกำร
2.1.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสานึกให้อนุรักษ์
แหล่งน้าและจัดการบริหารแหล่งน้าในชุมชนตนเอง
2.1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรน้าร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
2.1.3 ฝึกอบรมอาสาสมัครกลุ่มอนุรักษ์ แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ
2.2.1 ก่อสร้างช่องระบายน้า เหมืองส่งน้า คันดินเพื่อ
กระจายน้า ส่งน้าให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าอย่าง
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
2.2.2 ขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติที่ตื้นเขินกักเก็บน้า
ตลอดปี
2.2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ่อบาดาลให้ใช้ประโยชน์แก่
ชุมชน
2.3.1 กากับดูแล ตรวจสอบ การพัฒนาคุณภาพและ
การบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
และการใช้เพื่อการเกษตรของชุมชน
2.3.2 สร้างระบบการจัดการน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

โครงกำร
3.1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้ง แหล่งการเรียนรู้
หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3.1.2 ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 ก่อสร้างตลาด
3.1.4 ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ
3.1.5 ส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิต มันสาปะหลัง
พันธุ์ดี

3.2 เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ

3.2.1 สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการอาชีพแก่
ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
3.2.2 ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.3.3 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์องกลุ่มอาชีพ
สู่ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

3.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3.3.1 ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างมีระบบ
3.3.2 ก่อสร้างศูนย์สาธิตการเกษตร
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แนวทำงกำรพัฒนำ
โครงกำร
4.1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม 4.1.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกในด้านจริยธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
คุณธรรม
4.1.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย
4.1.3 เสริมสร้างทานุบารุงพุทธศาสนา
4.1.4 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
4.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

4.2.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
4.2.2 ส่งเสริมทักษะการเรียนวิชาชีพ
4.2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย

4.3 การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
4.3.2 สนับสนุน รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
และโรคระบาดชุมชน
4.3.3 ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
4.3.4 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทำงกำรพัฒนำ
4.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

โครงกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการและด้อยโอกาส
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม.
ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์

4.5 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการ
นันทนาการ

4.5.1 ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
4.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ
4.5.3 จัดหาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมในชุมชน

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

5.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.1.2 จัดทาประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
5.1.3ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงสินค้าตาบล
5.1.4ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่
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แนวทำงกำรพัฒนำ
5.2 ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้
เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

โครงกำร
5.2.1 อบรมเยาวชนเข้าค่ายสร้างวิสัยทัศน์วิวัฒน์พลเมือง
ประจาตาบล
5.2.2 รณรงค์ เฝ้าระวัง บาบัดผู้ติดยาเสพติดและสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง
5.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

5.31 เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การ
5.3 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้ บริหารส่วนตาบล
มีขีดความสามารถในการพัฒนา
5.3.2 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
5.3.3 ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้สามารถบริการตอบ
สนองความต้องการประชาชน
5.4 การถ่ายโอนงานตามภารกิจ และส่งเสริมการสร้าง
โอกาสเข้ากับการบริการสาธารณะ

5.4.1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจการจัดการชุมชน
5.4.2ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
5.4.3 สนับสนุนกิจการของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษา
5.4.4 สนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาปิดภาคเรียน

49

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แนวทำงกำรพัฒนำ
โครงกำร
5.5ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ 5.5.1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจา
สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ตาบล
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
5.5.2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
การป้องกันภัย
5.5.3 สนับสนุนการจัดทาป้ายความปลอดภัยด้านจราจร
การขับขี่ปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน
5.5.4จุดตรวจบริการประชาชน
5.6 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

5.6.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
5.6.2 ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตรวจสอบดูแลชุมชน
แลสังคม
5.6.3 ขอแยกการปกครองหมู่บ้าน

5.7ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

5.7.1 ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด

6.1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักของเอกชน
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชนในการเพิ่มการผลิต
โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มี
มาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6.1.1 ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
6.1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1. 3 จัดกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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แนวทำงกำรพัฒนำ
6.2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศน์ ป่าไม้ ทรัพยากรลุ่มน้า และพื้นดินให้
อุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

โครงกำร
6.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน
6.2.2 ส่งเสริมการปล่อยปลาสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
6.2.3 การรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน
6.2.4 การกาจัดวัชพืช แหล่งน้าธรรมชาติ
6.2.5 ส่งเสริมการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
6.2.6 ส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจอันตรายที่เกิด
จากสารเคมีและผลกระทบต่อการดารงชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

6.3. ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

6.3.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.4 การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย

6.4.1 บัญญัติข้อบัญญัติ อบต. เพื่อควบคุมกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.4.2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การควบคุมกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.4.3 รณรงค์สร้างจิตสานึกในการกาจัดขยะมูลฝอย
6.4.4. จัดการบริการเพิ่มศักยภาพในการกาจัดขยะมูล
ฝอย
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บทที่ 6
กำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ
และกำรติดตำมประเมินผล
*****************************

6.1 องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นขั้นตอนที่
สาคัญ จะต้องดาเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือเมื่อผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และได้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว หน่วยงานเป็นผู้นาแผนพัฒนา
สามปีไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลส านักตะคร้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย
1. นางณิชาภัทร ชามขุนทด ปลัดอาเภอเทพารักษ์ ประธานคณะกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ กองภูเขียว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
กรรมการ
3. นายสว่าง ชะขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
กรรมการ
4. นายสุพิมพ์ ช้อนขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
กรรมการ
5. นายฉลอง ขอพันกลาง
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 8
กรรมการ
6. นายมานพ ชิขุนทด
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 8
กรรมการ
7. นางธนิดา ภูมิโคกรักษ์
ท้องถิ่นอาเภอเทพารักษ์
กรรมการ
8. นายมิตร ชุบขุนทด
กานันตาบลสานักตะคร้อ
กรรมการ
9. นายทองย้อย เหี่ยวขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
กรรมการ
10. นายอภิสิทธิ์ ยอดเมืองเจริญ นักบริหารงานช่าง
กรรมการ
11. นางเสาวภา โปร่งจันทึก นักบริหารงานคลัง
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่ว กันอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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6.2 กำรกำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล
ควำมหมำย
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
เป็นการนาโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ไปดาเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยต้องกาหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการดาเนินการ
กำรติดตำม
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดาเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสาม
ปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ หรือไม่มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้หรือไม่
กำรประเมินผล
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นาไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
แล้วนาผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าผลงานที่กาหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบั ติ ห รื อ ไม่ อย่ างไร อั น เป็ น ตัว ชี้วัด ว่าแผนหรื อโครงการที่ไ ด้ดาเนิน การไปแล้ ว นั้น ได้ ผ ลเป็ นอย่ างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตั ดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัย เชื่อถือได้
วิธีกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
กาหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่รับ ผิดชอบให้ดาเนินการตามแผนงาน / โครงการ ที่ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
วิธีกำรติดตำมผลกำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติ
1.2.1 การก าหนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ องค์ ก รหลั ก คื อ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลซึ่งอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
1.2.2 วิธีการประเมินผลระดับความสาเร็จ และล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ มี 3 ระดับ
(1) ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความ
พึงพอใจ
(2) ผลลั พ ธ์ ผลที่ เ กิ ด จากผลผลิ ต ซึ่ ง เป็ น การวั ด ระดั บ ความส าเร็ จ และความ
ล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของ
โครงการ
(3) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่ง
เป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
6.3 กำรกำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กาหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาสามปี รายงานผลและเสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ผู้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกัน

53

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงที่ 1 ก่อสร้ำง ปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงน้ำ ท่อระบำยน้ำ
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. การก่อสร้างถนน
-ถนนลูกรัง
-ถนนดินเสริมลูกรัง
-ถนนหินคลุก
-ถนนคลส.
-ถนนลาดยาง

1) พื้นที่ผิวถนนที่ก่อสร้าง

2. การก่อสร้างถนน พร้อมท่อ
ระบายน้า
3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน้า
4. การปรับปรุงซ่อมแซมถนน
5. ก่อสร้างท่อระบายน้า

2) จานวนถนนพร้อมท่อระบายน้าที่
ก่อสร้าง
3) จานวนถนนและท่อระบายน้าที่ได้รับ
การปรับปรุง
4) จานวนถนนที่ปรับปรุงซ่อมแซม
5) จานวนความยาวของท่อระบายน้า

ปี 56 - 60

ปี 56

เป้าหมาย
ปี 57
ปี 58

80,000ม
15,900ม
15,644ม
15,049ม
5,000ม

11,000ม
3,000ม
3,644ม
3,000ม.
1,000ม

22,000ม
3,000ม.
4,000ม.
3,000ม.
1,000ม

4 แห่ง

-

1 แห่ง

4,500ม.

900ม

900ม

900ม

7,500ม
3,090 ม

1,500ม
690 ม.

1,500ม
600ม

1,500ม
600ม

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59

28,000ม 19,080
3,000ม.
ม.
4,000ม. 3,000ม.
3,000ม. 4,000ม.
1,000ม. 3,000ม.
1,000ม.
1แห่ง
1 แห่ง

ปี 60
3,000ม.
3,900ม.
4,000ม.
3,049ม.
1,000ม.

ส่วนโยธา

1 แห่ง

ส่วนโยธา

900ม

900ม

ส่วนโยธา

1,500ม
600ม

1,500ม
600ม

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

54

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงที่ 2 ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. บารุงรักษาระบบและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่า

1) จานวนโคมไฟฟ้าที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
2) จานวนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

3. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

3))จานวนโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะที่
ติดตัง้

เป้าหมาย
ปี 57
ปี 58
100 จุด 100 จุด

ปี 56 - 60
300 จุด

ปี 56
100 จุด

250 จุด

50

50

100 จุด

30

30

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
-

ปี 60
-

ส่วนโยธา

50

50

50

ส่วนโยธา

20

10

10

ส่วนโยธา

55

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงที่ 3 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง และขยำยเขตประปำ
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56
2

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1
1

ผู้รับผิดชอบ

1.ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

1) จานวนการก่อสร้างประปาหมู่บ้านเพิ่มในตาบล

ปี 56 - 60
4 หมู่บ้าน

ปี 59
-

ปี 60
-

ส่วนโยธา

2.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

2) จานวนหมู่บ้านกลุ่มใช้ประปาที่ขยายเขต

15 หมู่บ้าน

8

2

2

2

1

ส่วนโยธา

3.ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา

3) จานวนของประปาที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง

3 หมู่บ้าน

1

1

1

-

-

ส่วนโยธา

56

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงที่ 4 กำรบริกำรสำธำรณะที่ประชำชนพึงได้รับ
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. การก่อสร้างโรงพยาบาลกิ่งอาเภอ

1) โรงพยาบาลกิ่งเทพารักษ์

2. การบริการดูแลด้านสาธารณสุข

2) จานวนผู้ขอรับบริการด้าน
สาธารณสุข

3. การสนับสนุนกองทุนผู้ป่วยติดเชื้อ
H.I.V.

3) จานวนขอรับการสนับสนุนของผู้ป่วย
ติดเชื้อ H.I.V.

ปี 56 - 60
1 แห่ง

ปี 56
-

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1
-

6,000คน

1,000

1,000

1,000

1000

2,000

สานักงานปลัด

3

3

3

3

3

สานักงานปลัด

3 คน

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
-

ปี 60
-

สานักงานปลัด

57

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
แนวทำงที่ 1 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
โครงการ
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
สานึกให้อนุรักษ์แหล่งน้าและจัดการ
บริหารแหล่งน้าในชุมชนตนเอง

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
1) จานวนผู้มีจิตสานึกและเข้าร่วมกิจกรรม
500

ปี 56
100

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
100
100

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
100

ปี 60
100

สานักงานปลัด

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการทรัพยากรน้าร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2) การร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการทรัพยากรน้าอย่างถูกต้อง

25 ครั้ง

5

5

5

5

5

สานักงานปลัด

3. ฝึกอบรมอาสาสมัครกลุ่มอนุรักษ์
แหล่งน้าตามธรรมชาติ

3)จานวนอาสาสมัครกลุ่มอนุรักษ์แหล่งน้า
ตามธรรมชาติที่ผ่านการอบรม

250

50

50

50

50

50

สานักงานปลัด

58

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมชลประทำนและก่อสร้ำงฝำยตันน้ำให้เพียงพอ เพื่อสำมำรถกัก เก็บน้ำ กระจำยน้ำและส่งนำ ได้ตลอดปี
โครงการ
1. ก่อสร้างช่องระบายน้า เหมืองส่งน้า
คันดินเพื่อกระจายน้า ส่งน้าให้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้าอย่างคุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
1) จานวนท่อระบายน้าที่ได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง

ปี 56
1

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1
1

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
1

ปี 60
1

ส่วนโยธา

2. ขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติที่ตื้นเขิน
ให้กักเก็บน้าตลอดปี

2) แหล่งน้าธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้า
ได้

17 แห่ง

4

5

4

4

-

ส่วนโยธา

3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ่อบาดาลให้ใช้
ประโยชน์แก่ชุมชน

3) จานวนบ่อบาดาล ปรับปรุง ให้ใช้
ประโยชน์

9 แห่ง

3

3

2

2

-

ส่วนโยธา

4.ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝายกั้นน้าเพื่อใช้
ประโยชน์แก่ชุมชน

4) จานวนฝายน้า ที่นาไปใช้ประโยชน์

4 แห่ง

1

2

1

-

-

ส่วนโยธา

59

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
แนวทำงที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพ และบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำ
โครงการ

ตัวชี้วัด

1.กากับดูแล ตรวจสอบ การพัฒนา
1) จานวนกลุ่มผู้ใช้น้าประปา และกลุ่มผู้ใช้
คุณภาพและการบริหารจัดการแหล่งน้า น้า ที่มีคุณภาพเพื่ออุปโภค-บริโภคและน้า
เพื่ออุปโภค-บริโภคและการใช้น้าเพื่อ
ทาการเกษตร
การเกษตรของชุมชน

ปี 56 - 60
15 หมู่บ้าน

2. สร้างระบบการจัดการน้าประปาให้ได้ 2) จานวนระบบการจัดการน้าที่มีมาตรฐาน 15 หมู่บ้าน
มาตรฐาน

ปี 56
15

15

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
15
15

15

15

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
15

ปี 60
15

ส่วนโยธา

15

15

ส่วนโยธา

60

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
แนวทำงที่ 1 ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรแปรรูสินค้ำทำงกำรเกษตร
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
34 กลุ่ม

ปี 56
34

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
-

ปี 60
-

สานักงานปลัด

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

1) จานวนกลุ่มหรือผู้ผ่านการอบรมจาก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

2. ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

2) จานวนกลุ่มผู้ผ่านการอบรม

34 กลุ่ม

34

-

-

-

-

สานักงานปลัด

3. ก่อสร้างตลาด

3) ตลาดสุขาภิบาล

1 แห่ง

-

-

1

-

-

สานักงานปลัด

4. ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ

4) จานวนเกษตรกรที่ปลูกและมีพื้นที่การ
ปลูกเพิ่มขึ้น

2 กลุ่ม

1

1

-

-

-

สานักงานปลัด

5.ส่งเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตมัน
สาปะหลังพันธุ์ดี

5)จานวนเกษตรกรที่มี ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

1 กลุ่ม

1

-

-

-

-

สานักงานปลัด

61

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
แนวทำงที่ 2 เสริมสร้ำงและเพิ่มทักษะอำชีพของครัวเรือนและกลุ่มอำชีพ
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
34 กลุ่ม

ปี 56
34

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
-

ปี 60
-

สานักงานปลัด

1. สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินการ
อาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ

1) จานวนกลุ่มอาชีพที่เข้ารับการฝึกอาชีพ

2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้าน
อาชีพ

4 รุ่น

-

1

1

1

1

สานักงานปลัด

3. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของ 3) จานวนกลุ่มอาชีพที่แปรรูปผ่านเกณฑ์
กลุ่มอาชีพสู่ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล หนึ่ง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์( OTOP)

6 กลุ่ม

2

1

1

1

1

สานักงานปลัด

62

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
แนวทำงที่ 3 สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค
โครงการ

ตัวชี้วัด

1.ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ

ปี 56 - 60 ปี 56
1) จานวนผู้ประกอบการที่มาประกอบการ 17 แห่ง 17 แห่ง
ในพื้นที่อย่างมีระบบ

2. ก่อสร้างศูนย์สาธิตการเกษตร

2) ศูนย์สาธิตการเกษตร

1 แห่ง

-

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
-

1

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
-

ปี 60
-

สานักงานปลัด

-

-

ส่วนโยธา

63

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
แนวทำงที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
2500 คน

ปี 56
500

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
500
500

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
500

ปี 60
500

ส่วนการศึกษาฯ

1. รณรงค์สร้างจิตสานึกในด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม

1) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านจริยธรรมและคุณธรรม

2. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทย

2) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

2500 คน

500

500

500

500

500

ส่วนการศึกษาฯ

3. เสริมสร้างทานุบารุงพุทธศาสนา

3) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง 2500 คน
ศาสนา

500

500

500

500

500

ส่วนการศึกษาฯ

4. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

4) อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

-

1

-

-

-

ส่วนการศึกษาฯ

1 หลัง

64

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
แนวทำงที่ 2 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
1,108

ปี 56
1,108

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
-

ปี 60
-

ส่วนการศึกษาฯ

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ

1) จานวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ

2. ส่งเสริมทักษะการเรียนวิชาชีพ

2) จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพ

250

50

50

50

50

50

ส่วนการศึกษาฯ

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะ
และวัฒนธรรมประเพณีไทย
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี
ไทย

250

50

50

50

50

50

ส่วนการศึกษาฯ

65

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
แนวทำงที่ 3 กำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนสุขภำพและอนำมัย
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
7,500 คน

ปี 56
1,500

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1,500 1,500

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
1,500

ปี 60
1,500

สานักงานปลัด

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน

1) จานวนประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน

2. ส่งเสริม รณรงค์ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อและโรคระบาดชุมชน

2) จานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมและ
รับบริการ

7,500 คน

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

สานักงานปลัด

3. ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 3) จานวนประชาชนที่ออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ

7,500 คน

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

สานักงานปลัด

66

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
แนวทำงที่ 4 กำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรและชุมชน
โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
100
100

ปี 56 - 60
500

ปี 56
100

100

38

50

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม กลุ่ม 3) จานวนกลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม.ที่จัด
สตรี แม่บ้าน อสม.
กิจกรรม

15

3

4. ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการเด็ก
และผู้ด้อยโอกาส

4) จานวนเด็กและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

250

5. ส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์

5) จานวนผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

3

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ

1) จานวนผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมชุมชน
และได้รับการช่วยเหลือ

2. ส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการและด้อย
โอกาส

2) จานวนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
100

ปี 60
100

สานักงานปลัด

12

-

-

สานักงานปลัด

3

3

3

3

สานักงานปลัด

50

50

50

50

50

สานักงานปลัด

3

3

3

3

3

สานักงานปลัด

67

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
แนวทำง ที่ 5 กำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนกีฬำและกำรพัฒนำและกำรนันทนำกำร
โครงการ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและ
สวนนันทนาการ

1) จานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ

ปี 56 - 60
5 แห่ง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุก
ระดับ

2) จานวนการจัดตั้งกีฬาภายในชุมชน

15 หมู่บ้าน

1

1

4

4

5

สานักงานปลัด

3.จัดหาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนหย่อมชุมชน

3)การจัดทาสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชน

2 แห่ง

-

1

-

-

1

สานักงานปลัด

500

100

100

100

100

100

สานักงานปลัด

4.ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 4)จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปี 56
1

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1
1

ปี 59
1

ปี 60
1

สานักงานปลัด

68

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงที่ 1 สร้ำงเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วน
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้า
มามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

1) จานวนงานหรือโครงการที่ประชาชน
และองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

2. จัดประชาคมให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2) จานวนประชาชนมีส่วนร่วมเข้า
ประชาคมและเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

3.ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงสินค้า 3) อาคารศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงสินค้า
ตาบล

ปี 56 - 60
50 เรื่อง

ปี 56
10

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
10
10

ผู้รับผิดชอบ

7,500คน

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

สานักงานปลัด

1 หลัง

1

1

1

1

1

สานักงานปลัด

ปี 59
10

ปี 60
10

สานักงานปลัด

69

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน เฝ้ำระวังรักษำบำบัดผู้เสี่ยงติดยำเสพติดและกำรรักษำสภำพชุมชนให้เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน

1. อบรมเยาวชนเข้าค่ายสร้างวิสัยทัศน์ 1) จานวนเยาวชนผู้ผ่านการอบรม
วิวัฒน์พลเมืองประจาตาบล

ปี 56 - 60
250
คน

ปี 56
50

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
50
50

2. รณรงค์ เฝ้าระวัง บาบัดผู้ติดยาเสพ
ติดและสร้างชุมชนเข้มแข็ง

2) จานวนครัวเรือนที่เข้มแข็ง

1,585
ครัวเรือน

1,585

1,585

1,585

1,585

3. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

3) จานวนครั้งที่แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

5 ครั้ง

1

1

1

1

โครงการ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
50

ปี 60
50

สานักงานปลัด

1,585

สานักงานปลัด

1

ส่วนการศึกษา

70

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
5 ครั้ง

ปี 56
1

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1
1

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
1

ปี 60
1

สานักงานปลัด

1. เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะ แก่
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล

1) จานวนครั้งที่อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจ

2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เสริมสร้าง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ

2) จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ในการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
ภารกิจ

10 ครั้ง

2

2

2

2

2

สานักงานปลัด

3. ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้บริหาร
จัดการสนองความต้องการของ
ประชาชน

3) จานวนครั้งที่ปรับปรุงบุคลากรที่
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมแก่ภารกิจ

5 ครัง้

1

1

1

1

1

สานักงานปลัด

71

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงที่ 4 กำรถ่ำยโอนภำรกิจ และกำรส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำกับกำรบริกำรสำธำรณะ
ปี 56 - 60
18

ปี 56
18

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
18
18

535 คน

535

-

3) จานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

20

4

4

4

4

4

ส่วนการศึกษาฯ

4)จานวนโครงการขอรับการสนับสนุน

20

4

4

4

4

4

ส่วนการศึกษาฯ

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
อุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

1) จานวนบุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์ในเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

2. ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน

2) จานวนเด็กที่ได้รับอาหารกลางวัน

3. สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา
4. ส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้
นักเรียนนักศึกษา

-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
18

ปี 60
18

สานักงานปลัด

-

-

ส่วนการศึกษาฯ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงที่ 5 ส่งเสริมระบบควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อำชญำกรรมและกำร
บรรเทำสำธำรณภัย
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
150 คน

ปี 56
30
1

1. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันกับฝ่าย
พลเรือนประจาตาบล (อปพร.)

1)จานวนผู้ผ่านการอบรม

2.สนับสนุนการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ใน
การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ การ
ป้องกัน และลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และสา
ธารณภัยต่างๆ

2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการป้องกัน
และลดปัญหาความรุนแรง จากอุบัติเหตุ
อาชญากรรมบรรเทาและสาธารณภัยต่าง ๆ

5 ครั้ง

3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกัน
และลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย อาชญากรรม และสาธารณภัย
ต่างๆ

3)ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกันและ
ลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย อาชญากรรม และสาธารณภัย
ต่างๆ

100 ครั้ง

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
30
30
1

1

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
30

ปี 60
30

สานักงานปลัด

1

1

สานักงานปลัด

20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง สานักงานปลัด
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงที่ 6 กำรพัฒนำและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
โครงการ

ตัวชี้วัด

ปี 56 - 60
5 ฉบับ

ปี 56
1

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1
1

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
1

ปี 60
1

สานักงานปลัด

1. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อควบคุม
การจัดระเบียบสังคม

1) จานวนข้อบัญญัติตาบลที่บัญญัติ
ควบคุมการจัดระเบียบสังคม

2. รณรงค์สร้างจิตสานึกในการพัฒนา
สังคม

2) จานวนผู้มีผลกระทบปัญหาทางสังคม
ลดลง

50 ครั้ง

10

10

10

10

10

สานักงานปลัด

3. ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ
ตรวจสอบดูแลชุมชนและสังคม

3) จานวนอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรม

250 คน

50

50

50

50

50

สานักงานปลัด

4.ขอแยกการปกครองหมู่บ้าน

4) จานวนหมู่บ้านที่เพิ่ม

2 หมู่บ้าน

1

1

-

-

-

สานักงานปลัด
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
โครงการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด

ตัวชี้วัด
กิจกรรม แผนงาน โครงการที่ดาเนินการ
ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ปี 56 - 60
-

ปี 56
-

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
-

ปี 60
-

สานักงานปลัด
ตามภารกิจที่
ได้รับมอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
แนวทำงที่ 1 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบกำร ผู้บริโภค ประชำชน ในกำรเพิ่มกำรผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อมำตรกำรลดผลกระทบต่อทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจกรรมที่เป็น 1.จานวนที่ประชาสัมพันธ์ ครัวเรือนมี
อันตรายต่อสุขภาพ
จิตสานึกและเข้าร่วมกิจกรรม
2.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
2.จานวนที่ประชาสัมพันธ์ ครัวเรือนมี
สานึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ จิตสานึกและเข้าร่วมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
3. จัดกิจกรรมกลุ่มอาสาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.3.จานวนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1
1

ปี 56 - 60
1

ปี 56
1

100 ครั้ง

20

20

10 กิจกรรม

2

2

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
1

ปี 60
1

สานักงานปลัด

20

20

20

สานักงานปลัด

2

2

2

สานักงานปลัด
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวสน์ ป่ำไม้ ทรัพยำกรลุ่มน้ำ และพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ สำมำรถเป็นแหล่งผลิตอำหำรระดับ
ภูมิภำคและระดับโลก
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า
ชุมชน

1. จานวนผู้ร่วมปลูกป่าชุมชน

2. ส่งเสริมการปล่อยปลาสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ

2.จานวนปลาที่ปล่อยสู่แหล่งน้าธรรมชาติ

3. การรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน 3.จานวนบ้านเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
4. กาจัดวัชพืช แหล่งน้าธรรมชาติ

4. จานวนแหล่งน้าธรรมชาติที่กาจัดวัชพืช

5. ส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจ
5.จานวนครั้งที่จัดกิจกรรมครัวเรือนที่ใช้
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีผลกระทบต่อ สารเคมีลดลง
การดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ปี 56 - 60
250

ปี 56
50

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
50
50

ผู้รับผิดชอบ

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

สานักงานปลัด

150
ครัวเรือน

30

30

30

30

30

สานักงานปลัด

2แห่ง

1

1

-

-

-

สานักงานปลัด

50

10

10

10

10

10

สานักงานปลัด

ปี 59
50

ปี 60
50

สานักงานปลัด
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงที่ 3 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนเพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม กำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
โครงการ
1. รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปี 56 - 60
500

ปี 56
100

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
100
100

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
100

ปี 60
100

สานักงานปลัด
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 57 ปี 58
1
1

ปี 56 - 60
5

ปี 56
1

2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม การ 2. จานวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการกาจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ

50

10

10

3. รณรงค์ สร้างจิตสานึกในการกาจัด
ขยะมูลฝอย

3. จานวนครัวเรือน ที่มีจิตสานึกและเข้า
ร่วมกิจกรรม

200

40

4. จัดการ บริหารเพิ่มศักยภาพในการ
กาจัดขยะมูลฝอย

4. จานวนการเพิ่มอุปกรณ์ และบุคลากรใน
การกาจัดมูลฝอย

3 ครั้ง

1

1. บัญญัติ ข้อบัญญัติอบต. เพื่อควบคุม
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. จานวนข้อบัญญัติตาบล ที่ออกบังคับ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59
1

ปี 60
1

สานักงานปลัด

10

10

10

สานักงานปลัด

40

40

40

40

สานักงานปลัด

-

1

-

1

สานักงานปลัด
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ระบบติดตำม
ผู้ประเมิน
รำยงำน
ระยะเวลำ ผู้ประเมิน
อบต.
1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบ
ทุกๆ
อบต.
ติดตามผลการดาเนินงานของ อบต. 3 เดือน
รายไตรมาส (3 เดือน)
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะ
ติดตามฯ

1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
3. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

15 วัน
นับตั้งแต่
รับ
รายงาน

ระบบประเมินผล
รำยงำน
1. ใช้แบบรายงานที่ 1 การกากับการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของ อบต.
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

ระยะเวลำ
เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2 แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ อบต. ในภาพรวม
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3 แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ อบต. ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

ทุกๆ 1 ปี
(ภายใน
ธันวาคม)

คณะ
ติดตามฯ

1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
3. เสนอผู้บริหารทราบ

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน

ผู้บริหาร

1. เสนอสภาเพื่อทราบ

1.ภายใน
ธันวาคม
2.ประกาศไม่
น้อยกว่า 30
วัน

2. ประกาศให้ประชาชนทราบ

80

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1
แนวทางที่
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐาน
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า

1
2
3
4

แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3

ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4

แนวทำงกำรพัฒนำ
ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปา
บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้า
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อ
สามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดปี
การพัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการแหล่งน้า

สานักงานปลัด, ส่วนโยธา

ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร
เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกความ
ปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเที่ยว

สานักงานปลัด

แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ 1

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด, ส่วนการศึกษาฯ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด, ส่วนการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2
3
4
5

แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 5
แนวทางที่ 6
แนวทางที่ 7

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 1
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการอนุ รั ก ษ์

ประเพณีท้องถิ่น
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยา เสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี
ขีดความสามารถในการพัฒนา
การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับ
บริการสาธารณะ
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถ
ลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและ
สาธารณภัยต่าง ๆ
การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
แนวทำงกำรพัฒนำ
สร้างจิตสานึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ
ผู้บริโภค.ประชาชนในการเพิ่มการผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม

ส่วนการศึกษาฯ
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
ส่วนการศึกษาฯ
ทุกส่วนงาน
สานักงานปลัด
ทุกส่วนงาน
ทุกส่วนงาน
สานักงานปลัด, ส่วนโยธา
สานักงานปลัด, ส่วนโยธา
ทุกส่วนงาน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด, ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3

ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย

สานักงานปลัด, ส่วนโยธา
สานักงานปลัด, ส่วนโยธา
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