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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสั ยทั ศน พันธะกิ จ และจุดมุง หมายเพื่ อการพั ฒนาในอนาคตโดยสอดคลอ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒ นา จึ งเปนการกํ าหนดทิศทางการพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตอ งกําหนดถึง สภาพการณที่
ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง ที่กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนา มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาตําบลโพธิ์ทองเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง ตองใชเปนกรอบนโยบาย
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาดังกลาว เปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหเกิดการบูรณาการการพัฒนาตาม
อํานาจหนาที่ของแตละทองถิ่นรวมกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในดานการใหบริการสาธารณะพื้นฐานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนการวางแนวทางการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด สามารถนําไปสูการแกไขปญหา และสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1.2.1 เพื่อใชเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
1.2.2 เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดนโยบาย ทิ ศทาง และแนวทางในการพัฒ นาขององคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
1.2.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
1.2.4 เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด อีกทั้งมีกรอบทิศทางการพัฒนารวมกันอยางชัดเจน
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาทองถิ่น
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
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กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไว แตไมไดกําหนดหวงเวลา ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาวาเปนแผนระยะกี่ป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงสามารถที่จะพิจารณาวาจะทําแผนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาของตนสํ า หรั บ ห ว งเวลาเท าใด ขึ้นอยูกั บ แนวคิดขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่นวา คิดไปข างหน า
(Forward Thinking) ไปในอนาคตยาวนานเพียงใด อาจกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมชวงละ 5 ป เพื่อใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรอบนโยบาย ก็ได
ในขั้นตอนนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองพบกับผูบริหารทองถิ่นเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวจัดทําโครงการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับผูบริหาร
ทองถิ่นอนุมัติ ในโครงการดังกลาว แลวแจง ใหผูที่เ กี่ยวของเพื่อทราบเพื่อ ดําเนินการตามหวงเวลาและขั้นตอนที่
กําหนดตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมีการรวบรวมขอมูล
และจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะหขอมูล ตลอดจน
การใหความเห็น ซึ่งขอมูลที่ควรจัดทําไดแก ขอมูลประชากร อาชีพและรายได สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การ
คมนาคมขนสง และขอมูลงบประมาณ เปนตน
2. การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น
ขอมู ลป ญหาสําคัญ ของทอ งถิ่นจะชวยในการกํ าหนดยุทธศาสตรเพื่ อแกไขปญ หา ดังนั้นองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงควรรวบรวมปญหาที่สําคัญไว
ใหนําแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
เปนการประเมินโดยวิเ คราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอ ม
ภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตางๆของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้ง หมดเป นการประเมินสถานภาพของท องถิ่นในปจจุบั น โดยเปนการตอบคําถามวา
“ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคต
ตอ ไป ทั้ง นี้ โดยใชเ ทคนิค SWOT analysis การพิ จารณาถึง ป จจั ยภายใน ไดแก จุ ดแข็ง (Strength-S) จุ ดอ อ น
(Weak-W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส(Opportunity-O) และอุปสรรค(Threat-T) เปนเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
1. การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน (vision) หมายถึง เปนถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพในอุดมคติซึ่งเปน “จุดหมาย”ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา
2. การกําหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ(mission)ในการพัฒนาทองถิ่นเปนการกําหนดสิ่งที่ทองถิ่น
จะตองทํา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบวาทองถิ่นตองการอะไร เปนอะไรในอนาคต และจะเปนไปไดเมื่อผลการ

-3วิเคราะหศัก ยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาทอ งถิ่นในปจจุ บันปรากฏ ผนวกกั บประวัติศาสตร ของ
ทองถิ่นและความตองการ/ความคาดหวังของทุกฝายในทองถิ่น ดังนั้น การตอบคําถามวาทองถิ่นจะตองทําอะไร เพื่อ
ใคร คําตอบที่เกิดที่เกิดขึ้นก็คือความหมายของคําวา“ภารกิจหลัก” นั่นเอง
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรคาแก
การดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกอใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) ตองระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสูภารกิจหลัก และบรรลุ
วิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน
2) มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
คณะกรรมการพัฒ นาท องถิ่น นําวิสัยทั ศน ภารกิจหลักมาพิจ ารณากํ าหนดจุดมุงหมายเพื่อ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่
ควรคาแกการดําเนินการทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่ง แวดลอม และองคกร ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะสนับสนุนหรื อ
นําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ทองถิ่นจะตองทํา
แลว การวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือทิศทางโดยรวมของทองถิ่น เพื่อนําทองถิ่นไปให
บรรลุตามตองการที่จะเปนในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงคสามารถจําแนกไดเปน 2 สวน คือ 1. วัตถุประสงคโดยรวมของ
ทองถิ่น 2. วัตถุประสงคเฉพาะสวน/เฉพาะเรื่อง
ในขั้นตอนการวางแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นานี้ การกํ า หนดวั ตถุป ระสงค จ ะเป นการกํ าหนด
วัตถุประสงคโดยรวมของการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งอาจแบงขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงคออกได 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเ คราะห ความตอ งการ(Need/ปญ หา(Problem)/ข อ จํ ากั ด(Constraint) /
ศักยภาพ(Potential) หรือเรียกอยางงาย ๆ วา “การวิเคราะห NPCP”
ขั้นตอนที่ 2 การนําเอาปญหามาวิเคราะห (Problem Analysis)
จากขั้นตอนแรก เมื่อเราสํารวจและคนหาปญหาตางๆมาไดจํานวนหนึ่งแลว เราจะนําเอาปญหา
เหลานั้นมาวิเคราะห เพื่อคนหาสาเหตุและความสัมพันธระหวางปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายหรือประเด็น
การพัฒนาทั้งนี้ก็เพราะในการกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนา เราอาจมีจุดมุงหมายเพื่อการแกไขปญหานั้นยอม
หมายถึงการจัดการกับสาเหตุ นอกจากนี้การเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปญหา ยังชวยให
เราสามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่ปญหาหนึ่ง อาจจะมีตออีกปญหาหนึ่งดวย
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนนโยบายที่มีอยูตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค
ในขั้นตอนนี้ เราจะทบทวนนโยบายที่อยูที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายการพัฒนา เนื่องจากนโยบาย
กําหนดโดยผูบริหารทองถิ่น เพื่อใชเปนทิศทางการดําเนินงาน การทบทวนนโยบายจะทําใหวัตถุประสงคสอดคลอง
กับแนวคิดของผูบริหารทองถิ่นมากขึ้น

-4ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
เมื่ อ ไดดําเนินการกํ าหนดวิสัยทั ศน ภารกิจ หลั ก วัตถุป ระสงคก ารพั ฒ นาโดยอาศัยพื้นฐานการ
วิเคราะห SWOT แลว ขั้นตอนตอไปคือ การกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
หมายถึง แนวคิดหรื อวิธีการที่ แยบคายอันบงบอกถึงลั กษณะการเคลื่อ นตัวขององคก รวาจะกาวไปสู เป าหมายที่
ตองการในอนาคต ไดอยางไร อันเปนการตอบคําถามวา “ทองถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร”
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่
กําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลาตางๆของกระบวนการดําเนินงาน
เปาหมายที่ดีควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเมื่อไหร
2. ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในจํานวนเทาไร
3. คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา
4. สถานที่ เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ
5. มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง
6. ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด
.
7. กรณีที่มีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนไวเพื่อให
เห็นถึงความจําเปนเรงดวน
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจะนําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1-8 มาจัดทําราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามเคาโครงที่กําหนด จากนั้นจะนํารางแผนฯ เสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารเสนอราง
แผนยุทธศาสตรฯ ตอสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวใหผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1.4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกรอบ แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
1.4.2 ทํ าให แผนพั ฒนาขององคกรปกครองส วนท องถิ่น สอดคลอ งกับ ยุทธศาสตรก ารพั ฒ นา
ระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานขององคการบริหารสวนตําบลโพธิท์ อง
2.1 สภาพทั่วไป
2.1.1 ที่ตั้ง
ตําบลโพธิ์ทองตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอศรีสมเด็จหางจากที่วาการอําเภอศรีสมเด็จ
ประมาณ 8 กิโลเมตร หางจากจังหวัดรอยเอ็ด ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตําบลบานบากกับตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรีสมเด็จ
ทิศใต
ติดกับตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด
ทิศตะวันออก
ติดกับตําบลขอนแกน ตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด
ทิศตะวันตก
ติดกับตําบลหนองแวงควงกับ ตําบลบานบาก อําเภอศรีสมเด็จ
2.1.2 เนื้อที่
ตําบลโพธิ์ทอง มีเนื้อที่ประมาณ 11,156.25 ไร เฉลี่ยประมาณ 17.85 ตารางกิโลเมตร
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโพธิ์ทอง สภาพเปนที่ราบสูง สวนใหญพื้นที่ใชในการเกษตรลักษณะ
เปนดินทราย ทําการเกษตรไมไดผลเทาที่ควรเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณนอย และประสบกับภาวะแหงแลง ไม
มีน้ําไหลผาน มีลําหวยเงินและลําหวยคลองยาวไหลผานจากตําบลหนองแวงควงผานตําบลโพธิ์ทองเขาสูตําบลนาโพธิ์
อําเภอ เมืองรอยเอ็ด ในฤดูแลงลําหวยบางแหงจะมีสภาพตื้นเขิน จะมีน้ําเหลือเปนบางแหงเทานั้น ทําใหขาดน้ําเพื่อ
การเกษตร
2.1.4 จํานวนหมูบาน
จํานวนหมูบ านในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง 7 หมูบาน ประกอบดวย
1. หมูที่ 1 บานศรีโพธิ์ทอง
2. หมูที่ 2 บานเขวานอย
3. หมูที่ 3 บานหนองไหล
4. หมูที่ 4 บานเหลาใหญ
5. หมูที่ 5 บานเหลายาว
6. หมูที่ 6 บานเหลากาชาด
7. หมูที่ 7 บานหนองเจริญ
2.1.5 ประชากร
มีประชากรทั้ง สิ้น 2,833 คน เปนชาย 1,398 คน หญิง 1,435 คน มีความหนาแนนเฉลี่ ย
91 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกจํานวนประชากร และครัวเรือน ตามหมูบานตาง ๆ ดังนี้
หมูที่
ชื่อหมูบาน
จํานวนประชากร
รวม
จํานวนครัวเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
1 บานศรีโพธิ์ทอง
233
201
434
100
2 บานเขวานอย
185
191
376
104
3 บานหนองไหล
112
129
241
71
4 บานเหลาใหญ
292
279
571
132

5
6
7

บานเหลายาว
254
บานเหลากาชาด
157
บานหนองเจริญ
165
รวม
1,398
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

280
173
182
1,435

534
330
347
2,833

140
104
90
741

2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
2.2.1 อาชีพ
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง สวนใหญมรี ายไดจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก การทํานา โดยจะทํานาขาวเหนียวเปนสวนใหญและขาวหอมมะลิเปนการปลูกเพื่อการ
บริโภค แตก็มีกลุมเกษตรกลุมหนึ่งทีท่ ําการทดลองปลูกขาวหอมมะลิพันธุ กข.5 โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานเกษตรอําเภอ ซึ่งผลผลิตที่ไดเปนที่นาพอใจและราคาดี ควรที่สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ได
เพาะปลูกขาวพันธุใหมราคาดี และสําหรับพืชเศรษฐกิจ ที่ทาํ รายไดใหเกษตรกรสวนหนึง่ ในพื้นที่ คือ การทําไรยาสูบ
พันธุเตอรกรีชเพื่อสงขายโรงงานยาสูบ ดานการเลี้ยงสัตวที่ทาํ รายไดใหเกษตรกร ไดแก การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เปด
และไกพื้นเมือง
อาชีพรับจางทั่วไปถือเปนอาชีพรองจากอาชีพดานการเกษตร ชาวบานชายสวนใหญเดินทางไป
รับจางเลี้ยงกุงทางภาคใตและภาคตะวันออกซึ่งทําใหมรี ายไดดีพอสมควร สวนแมบานก็ไปรับจางทอผาในโรงงานที่ที
อยูในพื้นที่
อาชีพคาขาย ประชาชนสวนหนึ่งประกอบอาชีพคาขายควบคูไปกับการเกษตร จะเปนการคาขาย
ของเบ็ดเตล็ด เล็กๆนอยๆภายในบานหรือไมก็เปนการคาขายกับขาวรถเรตามหมูบานเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัว เทานั้น
2.2.2 หนวยธุรกิจในองคการบริหารสวนตําบล
- ปมน้ํามัน

- โรงสี
- รานคา
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
2.3 สภาพทางสังคม
2.3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- ที่อานหนังสือประจําหมูบาน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.3.2 สถาบันและองคการศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ
2.3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์ทอง

1

แหง

8
23
2
7

แหง
แหง
แหง
แหง

2
7
1

แหง
แหง (ขยายโอกาส)
แหง
แหง

5

แหง

1

แหง

-72.4 การบริการพื้นฐาน
2.4.1 การคมนาคม
การคมนาคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง สวนใหญเปนการคมนาคมทางบก ถนนที่ใช
สัญจรของประชาชนสวนใหญยังเปนถนนลูกรัง หรือถนนดินในบางสายระหวางหมูบ านยังไมไดรับการปรับปรุง
2.4.2 การโทรคมนาคม
ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
1 แหง
ตูโทรศัพทสาธารณะ
5 แหง
2.4.3 การไฟฟา
มีไฟฟาครบทุกหมูบาน
2.4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย
1
สาย
- บึง/หนองน้ําและอื่นๆ
4
แหง
2.4.5 แหลงน้ําทีส่ รางขึ้น
- ฝาย
1
แหง
- บอน้ําตื้น
บอ
- บอน้ําบาดาล
27
บอ
- ประปาหมูบาน
7
แหง
2.5 ขอมูลอื่นๆ
2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ลําหวยเงิน
- หนองน้ําธรรมชาติ หนองไหล
- หนองโนนทําเล
- หนองศรีโพธิ์ทอง
- หนองคลองยาว
2.5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน
1
รุน 100 คน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
จํานวน 80 คน
2.6 ศักยภาพในตําบล
2.6.1 คณะผูบริหาร
1.นายจักรภพ ภูแซมโชติ
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
2.นายนิพนธ วิเชียรลม
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
3.นายลําดับ แสงหิรญ
ั
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
4.นายอวยชัย ชุมชิต
ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิท์ อง

-82.6.2 ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล
1. นายบุญหนา ชานุสรณ
ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. นายสัมภาส สิงหสนั่นตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
3. นายอุดมพร เฉลิมสุข ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
หมูที่
1




2




3




4




5




6




7




ชื่อ – สกุล
นายรวม ศิริยม
นายประทวน อันทะไชย
นายบุญหนา ชานุสรณ
นางสาวประภาพร ดอนอินอาจ
นายมงคล วันทาคอ
นายคงคา นอยวิบล
นายไชยา โคตรหมอ
นายสัมภาส สิงหสนั่น
นายธานี แสนยะมาตย
นายประเทือง ภาคมฤกษ
นายสมศักดิ์ วรรณสุทธิ์
นางทองใส เขตเจริญ
นายอุดมพร เฉลิมสุข
นายสงวน สารมนต

2.6.3 พนักงานสวนตําบล
2.6.3.1 สํานักงานปลัด
 นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
 นักบริหารงานทั่วไป
 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
 นักพัฒนาชุมชน
 บุคลากร
 เจาพนักงานธุรการ
 เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 พนักงานจางตามภารกิจ
 พนักงานจางทั่วไป
2.6.3.2 สวนการคลัง
 นักบริหารการคลัง
 นักวิชาการเงินและบัญชี

บาน
ศรีโพธิ์ทอง

เบอรโทร

เขวานอย
หนองไหล
เหลาใหญ
เหลายาว
เหลากาชาด
หนองเจริญ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

18
2
1
1
1
1
1
1
7
3
8
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

นักวิชาการคลัง
 เจาพนักงานจัดเก็บรายได
 เจาหนาที่พส
ั ดุ
 พนักงานจางตามภารกิจ
2.6.3.3 สวนโยธา
 นักบริหารงานชาง
 นายชางโยธา
 พนักงานจางตามภารกิจ
2.6.3.4 สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หัวหนาสวนการศึกษา
 ครูผูดูแลเด็ก
 พนักงานจางตามภารกิจ
2.6.4 รายชื่อบุคลากรพนักงานสวนตําบล


ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ – สกุล
นางเข็มทิศ ศรีรบั ขวา
นายอพิชาต สังวิบุตร
นายพิษณุ ยุทธไกร
นางกุสมุ า พลหงส
นางกชพร เหลาบุบผา
นายวิทยา อุดมลาภ
ส.อ.ณชพล เหลาบุบผา
นางขวัญใจ ภาชนะวรรณ
นายชาญชัย ธราวุธ
นายอิสระพงษ แกวคําลา
นางสาวกัณชภัทร ภูสมตา
นางสาวเสาวนีย บุญบรรลุ
นางอนุกร พลศรีราช
นายสัญญา สีแวงเขตร
นายบุญมี ขวัญบุญมี
นายตี๋ วิชาคุณ
นายจีรศักดิ์ สมมงคล
นายณัทวุทธิ์ ภาระยาท
นางสุคนธา สุขกําเนิด
นางกรรณิการ ประมูลจักโก

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

หัวหนาสํานักงานปลัด
นักพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานธุรการ
บุคลากร
เจาหนาที่ปองกันฯ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ผูชวยนักวิชาการเกษตร
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ
คนสวน
ผช.จนท.ปองกัน ฯ
พนักงานขับรถยนต
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี

1
1
1
3
7
1
1
5
4
1
1
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ระดับ

สังกัด

8
6
6
4
5
4
5
4
7
5

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนการคลัง
สวนการคลัง

หมาย
เหตุ

21.
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.

นายสาคร วารสนาม
นางจุฑาทิป วารสนาม
นางจิณณาพัต เสมาภักดี
นางปวริศา พิกุล
นายกีรติ วิลัยศรี
นางสาววรัญญา ปาปะเก
นายพรชัย การะเกษ
จ.ส.ต.ทรงศักดิ์ โมฆรัตน
นายวุฒิไกร คอนมะลา
นายสุรสิทธิ์ พืชสิงห
นายสฤษดิ์ อรัญมิตร
นายวิชาญ โยธายุทธ
นางสาวชุติมา โบราณมูล
นางชนิศา ปริโชติ์
นางสุภัค พันธเสริม
นางสาวศศิญากรณ เฉลยพจน
นางวราภรณ รัตนตรัยวงค
รวม

เจาพนักงานพัสดุ
นักวิชาการคลัง
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาที่พสั ดุ
ผูชวยเจาหนาที่การเงินฯ
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูอํานวยการกองชาง
นายชางโยธา
ผูชวยชางโยธา
ผูชวยชางไฟฟา
ผูชวยเจาหนาประปา
ผูชวยชางสํารวจ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
หัวหนาสวนการศึกษา
ผูดูแลเด็ก
ผช.หัวหนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ผช.ผูดูแลเด็ก

4
4
6
7
4
6
3
37

สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนการศึกษา ฯ
สวนการศึกษา ฯ
สวนการศึกษา ฯ
สวนการศึกษา ฯ
ตําแหนง

บทที่ 3
การวิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
สวนที่ 1 : หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพั ฒนาองคการบริห ารส วนตําบลโพธิ์ท องนั้น ไดจัดทําขึ้นภายใตการวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบคอบและเปนระบบ เพื่อใหแผนพัฒนาที่จัดทําขึ้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตรชาติ/วาระ
แห ง ชาติของรัฐ บาล ยุท ธศาสตร การพั ฒ นาระดับ จั ง หวัด และสามารถใชแผนพั ฒ นาเป นกรอบแนวทางในการ
แกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง ดังนั้น จึงไดนําหลักการและแนวคิด
ของยุทธศาสตรการพัฒนาระดับตาง ๆ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสํารวจปญหาและความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นมาบรรจุในแผนพัฒนาและใชเปนหลักในการวิเคราะหรวมกับขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์ทอง ซึ่งไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 เพื่อใหเห็นศักยภาพในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
ไดอยางชัดเจน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหง ชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) “สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนา 6 ดาน ดังนี้
ยุ ทธศาสตรที่ 1 การสรา งความเป นธรรมในสั งคม ได วางแนวทางการพั ฒ นาภายใตยุท ธศาสตร 4
แนวทาง คือ
1. การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
2.การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และ
สรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
3.การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
4.การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม
และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ไดวางแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตร 5 แนวทาง คือ
1.การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
2.การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
3.การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
4.การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
5.การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ไดวางแนวทางการพัฒนาภายใต
ยุทธศาสตร 7 แนวทาง คือ

- 12 1.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
2.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
4.การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
5.การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
6.การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค
เกษตร
7.การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ไดวางแนวทางการ
พัฒนาภายใตยุทธศาสตร 4 แนวทาง คือ
1. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ไดวางแนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตร 10 แนวทาง คือ
1. การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือ
ในอนุภูมิภาคตางๆ
2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
3. การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค เปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
5. การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อน
ยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
6. การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอ
การรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
7. การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร
8. การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
9. การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปนฐาน
ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
10.การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น
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ภายใตยุทธศาสตร 8 แนวทาง คือ
1. การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจ
และสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
4. การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
6. การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลง และพันธกรณี
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
7. การควบคุมและลดมลพิษ
8. การพั ฒ นาระบบการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดลอ มให มี ป ระสิ ทธิภาพ
โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
2. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรจังหวัดรอยเอ็ด
วิสัยทัศนจังหวัด
“เปนผูนําการผลิตขาวหอมมะลิสูสากล พัฒนาคนและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน”
แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด (พ.ศ.2556-2560)
ประเด็นยุ ทธศาสตรที่ 1 พั ฒนาคุณภาพการผลิ ตและการตลาดสินคาภาคการเกษตรใหได
มาตรฐานและแขงขันได
แนวทางการพัฒนา
1.เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการผลิตขาวหอมมะลิใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร สรางความเขมแข็งใหผูผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
สินคาภาคการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการผลิต การคาการลงทุน และการทองเที่ยวใหเขมแข็ง
แนวทางการพัฒนา
1.มูลคาการคา การลงทุนการทองเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคนใหมีความรูมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพทักษะฝมือเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนา
1.ประชาชนไดรับการพัฒนาความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2.ประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพและทักษะฝมือแรงงาน
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แนวทางการพัฒนา
1.เกิดสังคมแหงความปลอดภัยและเกื้อกูล หมูบานชุมชน มีความสุขมวลรวมผานเกณฑที่กําหนด
2.ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ซอมแซม ปรับปรุงพัฒนาเสนทางคมนาคมในพื้นที่ใหสามารถติดตอเชื่อมโยง ทั้งเสนทางหลัก – สาย
รองและเสนทางคมนาคมเพื่อการเกษตรใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพเพียงพอ ตอความตองการของ
ประชาชน
2. ดานการพัฒนาแหลงน้ํา
2.1 พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอและมีคุณภาพดานน้ําอุปโภค บริโภค และแหลงน้ํา เพื่อการเกษตร
2.2 ปรับปรุงซอมแซมทางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
3. ดานพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ ใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมกลุมอาชีพใหกับพี่นองประชาชน เพื่อแกปญหาคนวางงานและมี
รายไดนอย
3.3 สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม
4. ดานการพัฒนาสังคม
4.1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสูเปาหมายตําบลนาอยู
4.2 จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย หรือลานกีฬาเอนกประสงคเพื่อสงเสริมสุขภาพ
4.3 มุงสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการแกไขปญหาสําคัญ เชน ปญหายาเสพติด ปญหาความ
ยากจน เปนตน
4.4 สงเสริมสนับสนุนดําเนินการในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.5 สนับสนุนและสงเสริมสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และผูพิการอยางเสมอภาค
5. ดานการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหาร
5.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาคมหมูบาน/ตําบล
5.2 สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรมความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกสมาชิกฯ คณะผูบริหารทองถิ่น ตลอดจน
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
5.3 สงเสริม สรางจิตสํานึกที่ดีตอการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
5.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.5 ปรับปรุงสถานที่และพัฒนาการทํางานเพื่อรองรับ/อํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
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จัดการบริหารชุมชน/สังคมที่ดีในทุกดาน โดยยึดหลักและสงเสริมใหสังคมไทยยึดมั่นภายใตพื้นฐานหลัก
สําคัญอยางนอย 6 ประการดังที่กลาวขางตน
6. ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
6.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนใหเกิดความเขมแข็งยิ่งขึ้น
6.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงขอมูล เพื่อศึกษาคนควาทันตอยุคสมัยโลกาภิวัฒน
6.4 สงเสริมและสนับสนุนสื่อการศึกษาแกสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.5 สงเสริมดานการศึกษาทุกระดับสูเกณฑมาตรฐานการศึกษา
6.6 สงเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุ งและรั กษาไวซึ่งการละเลนพื้นเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
6.7 สงเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ
6.8 สงเสริมและสนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรม
7. ดานการพัฒนาสาธารณสุข
7.1 ใหการสนับสนุนการพัฒนาสถานพยาบาลของรัฐใหไดมาตรฐาน สามารถตอบสนองนโยบายความ
ตองการ การใหการบริการของชุมชนไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7.2 สงเสริมและการจัดการบริการสาธารณะสุขมูลฐานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
7.3 สงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร เคมีภัณฑตาง ๆ ในการ
ปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ
7.4 สงเสริมใหประชาชนดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น โดยคํานึงถึงสุขลักษณะที่ดี
8. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.1 สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งปลูกจิตสํานึกของประชาชนในการมีสวนรวมดูแล
อนุรักษและการจัดทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
8.2 สงเสริมโครงการปลูกปาชุมชนและปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใชสอยในครัวเรือน
8.3 สนับสนุนสงเสริมการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ
สวนที่ 2 : ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
1. สภาพปญหา
1.1 ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
(1) การคมนาคมไมสะดวก
(2) ขาดศูนยฝกอาชีพ
(3) ขาดตลาดขายสินคา
(4) ขาดการสงเสริมดานคุณภาพชีวิต
1.2 ปญหาการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา
(1) ปญหาผลผลิตจากการทํานาต่ํา
(2) ปญหาการอพยพแรงงาน
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(4) ปญหาแหลงสินเชื่อเพื่อการเกษตร
1.3 ปญหาการสาธารณสุข และการอนามัย
(1) การปองกันโรคติดตอ
(2) ปองกันปญหายาเสพติด
(3) การคุมครองการรักษาพยาบาล
(4) สุขภาพ และอนามัยของบุคคล
(5) การวางแผนครอบครัว
1.4 ปญหาน้ํากินน้ําใชเพื่อการเกษตร
(1) น้ําสะอาด ประปาหมูบาน
(2) ขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
(3) ขาดแหลงน้ําที่เพียงพอ
1.5 ปญหาความรูเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
(1) ขาดความรูในการประกอบอาชีพ
(2) ขาดความรูในการสุขอนามัย
(3) ขาดการใหความรูดานคุณภาพชีวิต
(4) ระดับการศึกษาของประชาชน (ผูใหญ)
1.6 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
(1) ที่สาธารณะประโยชนถูกบุกรุก
(2) ขาดแหลงกําจัดขยะในตําบล
(3) แหลงน้ําขนาดใหญตื้นเขินและคุณภาพดินต่ํา
1.7 ปญหาการบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
(1) ขาดแคลนบุคลากรในการทํางาน
(2) ขาดแคลนวัสดุอุปกรณในการทํางาน
(3) การประสานงานระหวางหนวยงานราชการ
(4) อํานาจ และสายงานการบังคับบัญชาไมชัดเจน
1.8 ปญหาอื่นๆ
(1) ปญหายาเสพติด
(2) ปญหาภัยแลง
(3) ปญหาอาชญากรรม
(4) ปญหาความยากจน
2. ความตองการของประชาชน
2.1 ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสรางถนนลงหินลูกรัง
จํานวน
7
2. กอสรางถนนคอนกรีต
จํานวน
7

หมูบาน
หมูบาน
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จํานวน
4. ซอมแซมถนนลงหินคลุก/หินลูกรัง
จํานวน
5. กอสรางถนนดิน
จํานวน
6. ปลูกตนไมตามพระราชเสาวนีย
จํานวน
7. ขยายเขตไฟฟา
จํานวน
8. ขยายเขตประปาหมูบาน
จํานวน
9. ปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน
จํานวน
10. รองระบายน้ํา
จํานวน
11. ซอมแซมหอกระจายขาว
จํานวน
2.2 ความตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา
1. ฝกอาชีพตาง ๆ แกราษฎร
จํานวน
2. ฝกอาชีพแมบาน
จํานวน
3. สงเสริมเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
จํานวน
4. จัดตั้งกลุมสหกรณธนาคารขาว
จํานวน
5. จัดตั้งกลุมออมทรัพยทุกหมูบาน
จํานวน
2.3 ความตองการดานแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
1. ขุดลอกสระเก็บน้ํา
จํานวน
2. ขุดสระเก็บน้ํา
จํานวน
2.4 ความตองการดานการสาธารณสุขและอนามัย
1. ฝกอบรมเยาวชนปองกันยาเสพติด
2. อบรมอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติด
3. อบรมแมบาน และเยาวชนปองกันโรคเอดส
4. บริการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา
5. ปองกันโรคเล็ปโตสไปโลซิส
6. ปองกันปราบปรามศัตรูพืช
2.5 ความตองการดานการบริการจัดการองคการบริหารสวนตําบล
1. สรางวิสัยทัศนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
2. เพิ่มพูนความรูพนักงานสวนตําบล
3. ซอมแซมสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
4 สรางปายประชาสัมพันธพรอมรั้ว
5. ฝกอบรมตามนโยบาย
6. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑสํานักงาน
3. การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
 จุดแข็ง (Strength)
- มีพื้นที่สําหรับทําการเกษตรและเลี้ยงสัตวที่กวางขวาง

7
7
7
7
7
7
7
7
7

หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน

7
7
7
7
7

หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน

7
7

หมูบาน
บอ
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อยางดี
- มีแรงงานจํานวนมากและคาแรงต่ํา
- เกษตรกรมีความขยัน สามารถทําการเกษตรตลอดทั้งป
 จุดออน (Weakness)
- เสนทางคมนาคมยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร/ผิวจราจรไมดี
- มีปญหาภัยธรรมชาติ ไดแก วาตภัย ภัยแลง อุทกภัย
- ขาดระบบการจายน้ําเพื่อการเกษตรที่เพียงพอและทั่วถึง
- ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ํา/ไมจูงใจเกษตรกร
- แรงงานขาดทักษะในการทํางาน
 โอกาส (Opportunity)
- ความตองการแรงงานยังมีอีกมาก
- นโยบายสนับสนุนสินคา OTOP
- กระแสความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดลอม/ธรรมชาติ(อาหารปลอดสารพิษ)
- นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
 ขอจํากัด (Thteat)
- ประสบปญหาภัยธรรมชาติ
- เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเกษตร
**********************

บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ
จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนา
************
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจ และจุดมุงหมายการพัฒนา เพื่อ
เปนกรอบแนวคิดในการปฏิบัติภาระหนาที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 ปรับปรุง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2546 โดยยึดถือประชาชนเปนสําคัญ เนนการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีและการมีสวนรวมของประชนชน โดยมียุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดรอยเอ็ดเปนหลักในการ
กําหนด เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง
“การคมนาคมดี เกษตรอินทรียกาวหนา สงเสริมอาชีพ การเมืองโปรงใส”
พันธกิจ
1. จัดใหมีและบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมภายในเขตตําบลใหอยูในสภาพดีไดมาตรฐานประชาชนสามารถ
ใชสัญจรไดทุกฤดูกาล
2. จัดใหมีและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3. สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง หางไกลยาเสพติด
4. สงเคราะหผูดอยโอกาสในสังคม สงเสริมการกีฬา และปองกันบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได
7. สรางจิตสํานึก ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ใหกับประชาชน
8. สงเสริมสนับสนุนการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
9. พัฒนาองคกร สงเสริมการพัฒนาทองถิ่นใหกาวไกล

บทที่ 5
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
************
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ในชวงระยะ 5 ป จํานวน 5 ยุทธศาสตร
ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ประกอบดวย 2 แนวทาง 8 โครงการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกอบดวย 5 แนวทาง 12 โครงการ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
ประกอบดวย 5 แนวทาง 14 โครงการ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 6 แนวทาง 19 โครงการ
5. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประกอบดวย 4 แนวทาง 11 โครงการ
โดยมีรายละเอียดแนวทางและโครงการ ดังนี้

บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ ไปสูก ารปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
***********
การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
ทอง เปนการนําแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว มากําหนดโครงการที่จะดําเนินการในป 2554 – 2558 เพื่อนําไป
ดําเนินการพัฒนา อบต.โพธิ์ทอง และเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ โดยกําหนดเปาหมายเปนรายป และ
กํ าหนดตั วชี้วั ดเพื่ อ ประเมิ นผลที่ เ กิ ดขึ้น จากการนําโครงการตา ง ๆ ไปดําเนินการ โครงการที่ กํ าหนดในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.โพธิ์ทอง จะนําไปกําหนดเปนโครงการยอยในแตละปตอไป
สวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 ไดกําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อทําหนาที่
1). กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2). ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3). รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามฯใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือการประเมินวาการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด ไดผลอยางไร เพื่อสามารถวัดผลความสําฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรได ดังนั้น
การประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมจึงตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการ
จัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาการพัฒนาเปนไปแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศน หรือไม โดย อบต.โพธิ์ทอง จะตองติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหได
ขอมูลมากอนจึงนํามาเปนขอมูลในการประเมินแผนยุทธศาสตรตอไปดวย
การนําแผนยุท ธศาสตร การพั ฒ นา ขององคก ารบริห ารส วนตําบลโพธิ์ทอง ไปสู ก ารปฏิบั ติ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง ไดแสดงไวตามตารางยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1.พัฒนาเสนทางคมนาคมและใน
พื้นที่รับผิดชอบอยางทั่วถึง
2.ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟ
แสงสวางประจําหมูบาน
3.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหมีอยางทั่วถึงและไดมาตรฐาน
4.ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง
5.ประชาชนใหความสําคัญใน
กิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น
6.การสงเสริมสรางสนับสนุนและ
สงเสริมใหเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ
7.ประชาชนมีโอกาสสรางอาชีพ
และหารายไดเพิ่ม

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

1.1จํานวนถนนที่กอสรางหรือ
ปรับปรุงแลว
2.1รอยละของจํานวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช
3.1รอยละเด็กที่ไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.1รอยละ 80 ของจํานวนประชาชน
ที่ไดรับรูขอมูลขาวสาร
5.1รอยละ 90 ของประชาชนที่พึง
พอใจการจัดกิจกรรมสงเสริมประ
เพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
6.1รอยละ 90 ของเยาวชนที่เขารับ
การอบรมฯ

1.1จํานวนถนนที่ตองการดําเนิน
การกอสรางหรือปรับปรุง
2.1จํานวนครัวเรือน/ประชากรแต
ละหมูบาน/ตําบล
3.1จํานวนของเด็กที่ไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.1จํานวนประชาชนในพื้นที่
เปาหมาย
5.1จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

7.1รอยละ 70 ของจํานวนผูผานการ
สงเสริมอาชีพที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
อาชีพเดิม

ป 57 - 61 ป 57
40
10

เปาหมาย
ป 58 ป 59
10
10

ป 60
5

ป 61
5

100

100

100

100

100

100

100

80

85
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90

100

80
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70
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90

70

75

80

85

90

6.1จํานวนเยาวชนที่เขารับการ
อบรม

90

70

75

80

85

90

7.1จํานวนผูสมัครเขารับการอบรม
สงเสริมอาชีพแตละป

70

50

55

60

65

70
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา

8.การพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อ
การเกษตร
9.การสงเสริมดานการตลาดสําหรับ
สินคาทั่วไปและผลิตภัณฑชุมชน
10.สงเสริมพัฒนาดานการเกษตร

11.ประชาชนมีความตระหนักในการ
รักษาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
7.2รอยละ 90 ของกลุมอาชีพใน
ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมอาชีพ
8.1จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง
8.2จํานวนประปาหมูบานที่ไดรับการ
ปรับปรุง
9.1จํานวนตลาดชุมชนในเขต
พื้นฐาน
10.1รอยละ 60 ของประชาชนที่เขา
รวมโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง
10.2รอยละ 70 ของประชาชนที่ได
รับการพัฒนาขาวหอมมะลิ
11.1รอยละ 70 ของผูรับบริการสง
เสริมสุขภาพอนามัย
11.2รอยละ 100 ของครัวเรือนผูรับ
บริการปองกันและควบคุมโรค

ขอมูลพื้นฐาน
7.2จํานวนกลุมอาชีพในชุมชน

ป 57 - 61 ป 57
90
70

เปาหมาย
ป 58 ป 59
75
80

ป 60
85

ป 61
90

8.1จํานวนแหลงน้ําในเขตตําบล

5

5

5

5

5

5

8.2จํานวนประปาหมูบาน

35

7

7

7

7

7

9.1จัดตั้งตลาดชุมชน

1

1

-

-

-

-

10.1จํานวนประชาชนที่เขารวม
โครงการ
10.2จํานวนประชาชนที่เขารวม
โครงการ
11.1จํานวนประชาชนกลุมเปา
หมายของโครงการ/กิจกรรม
11.2จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

60

40

45

50

55

60

70

50

55

60

65

70

70

50

55

60

65

70

100

100

100

100

100

100

ติดตอที่ไดรับประโยชน
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
12.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ
13.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
14.ดําเนินการใหประชาชนผูดอย
โอกาสไดรับการสงเคราะหและการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย

15.ประชาชนทุกกลุมทุกวัยใหความ
สนใจตอการออกกําลังกายและการ

ตัวชี้วัด
12.1จํานวนแหลงทิ้งขยะในเขต
ตําบล
13.1รอยละ 60 ของประชนที่เขา
รวมกิจกรรมปลูกปาชุมชน
13.2จํานวนสวนสุขภาพที่ไดรับการ
ปรับปรุง
14.1รอยละ 90 ของประชาชนที่ได
รับการชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
คนพิการ และผูปวยเอดส
14.2รอยละ 2 ของจํานวนประชาชน
ในเขตพื้นที่ไดรับการฝกอบรมเปน
สมาชิก อปพร.
14.3รอยละ 90 ของผูประสบ
สาธารณภัยที่ไดรับการชวยเหลือ
15.1รอยละ 90 ของผูเขารวมกิจกรรม
ที่ไดรับประโยชนจากการแขงกีฬา

ขอมูลพื้นฐาน
12.1จํานวนเปาหมายของแหลงทิ้ง
ขยะ
13.1จํานวนประชาชนแตละหมู
บาน
13.2จํานวนสวนสุขภาพในเขต
ตําบล
14.1จํานวนประชาชนที่ไดรับการ
ชวยเหลือ

ป 57 - 61 ป 57
1
-

เปาหมาย
ป 58 ป 59
1
-

ป 60
-

ป 61
-
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1

1

1

1

1
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14.2ประชาชนในเขตพื้นที่

10

2

2

2

2

2

14.3จํานวนประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัย
15.1จํานวนประชาชนที่เขารวม
กิจกรรม

90

90

90

90

90

90

90

70

75

80

85

90
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

16.ประชาชนมีจิตสํานึกและความ
ตระหนักในระบอบประชาธิปไตย
17.ประชาชนไดรับบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ
18.ผูบริหารและพนักงานรวมทั้ง
สมาชิกสภา อบต.ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถและประสบ
การณ

19.มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ทัน
สมัยเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
และออกกําลังการเพื่อรักษาสุขภาพ
15.2จํานวนลานกีฬาอเนกประสงค
ในเขตพื้นที่
16.1รอยละ 60 ของประชนที่ไดรับ
การอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย
17.1รอยละ 90 ของประชาชนที่มา
รับบริการไดรับบริการที่รวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น
18.1รอยละ 80 ของจํานวนพนักงาน
และพนักงานจางที่ไดรับการอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
18.2รอยละ 90 ของผูบริหาร /
พนักงาน/พนักงานจาง/ส.อบต.
ที่ผานการอบรมและศึกษาดูงาน
19.1รอยละ 90 ของพนักงานที่มีอุป
กรณเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย

ขอมูลพื้นฐาน

15.2จํานวนประชากร/เยาวชนที่
ออกําลังกาย
16.1จํานวนประชาชนในเขตพื้นที่

ป 57 - 61 ป 57

เปาหมาย
ป 58 ป 59

ป 60

ป 61

3

1

1

1

-

-

60

60

60

60

60

60

17.1ประชาชนที่มารับบริการที่
สํานักงาน อบต.

90

90

90

90

90

90

18.1จํานวนพนักงานและพนักงาน
จาง

80

60

65

70

75

80

18.2จํานวนผูบริหาร พนักงาน
พนักงานจาง/ส.อบต.

90

80

80

85

85

90

19.1จํานวนพนักงาน/พนักงาน
จาง

90

80

80

85

85

90
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก
ภายในทองถิ่นและเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น

โครงการ
1.1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ไมไผ
1.1.2 กอสรางถนนลูกรัง / ถนนดิน
1.1.3 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังและถนนดิน//คสล./ลาดยาง
1.1.4 กอสรางรางระบายน้ํา / ทอระบายน้ํา / สะพาน / ฝายกั้นน้ํา

1.2 พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธาร
ณูปการใหมีอยางทั่วถึงและเพียงพอ

1.2.1 ขยายเขตถนน คสล./ถนนดิน/ลูกรัง/ลาดยาง
1.2.2 ขยายเขตไฟฟา
1.2.3 ติดตั้งไฟแสงสวาง/ไฟจราจร/สัญลักษณจราจร ในเขตหมูบาน
1.2.4 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
2.1.1 จัดการศึกษาระดับอนุบาล
2.1.2 การจัดหาอุปรณทางการศึกษา
2.1.3 สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมแกโรงเรียน ศูนยฯ
2.2.1 จัดหาหนังสือพิมพ วารสารใหกับหมูบาน โรงเรียน อบต.
2.2.2 ปรับปรุงศูนยสารสนเทศพรอมจัดหาวัสดุอุปกรณ
2.3.1 จัดงานประเพณีทองถิ่น
2.3.2 จัดงานวันผูสูงอายุ
2.3.3 สงเสริม สนับสนุน ศาสนาและวัฒนธรรม
2.4.1 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและเยาวชน
2.4.2 จัดกิจกรรมที่มีประโยชนและแกไขปญหาของกลุมเยาวชนในพื้นที่
2.51. กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2.1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี
อยางเพียงพอทั่วถึง ไดมาตรฐานและสอดคลองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน
2.3 สงเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
อันดีงามใหคงอยูคูกับทองถิ่นสืบไป
2.4 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม นําความรู
เกิดภูมิคุมกัน
2.5 พัฒนา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มี

มาตรฐาน

2.5.2 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมจัดหาสื่อการเรียนการสอน
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
3.1 พัฒนา สนับสนุน และสงเสริมอาชีพ การสรางงาน
สรางรายไดใหกับประชาชน
3.2 พัฒนาแหลงน้ํา และการชลประทาน

3.3 จัดใหมีและบํารุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินคาที่ผลิตได
ของประชาชน
3.4 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรีย

3.5 พัฒนาการผลิตและการจําหนายขาวหอมมะลิ

3.6 พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน
ศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติตาง ๆ และแหลง
ทองเที่ยวใหม

โครงการ
3.1.1 ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน
3.1.2 จัดหาเงินทุนใหกับกลุมอาชีพ
3.1.3 สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนผูตกเกณฑ จปฐ.
3.2.1 กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน
3.2.2 กอสราง/ซอมแซมถังเก็บน้ําฝน
3.2.3 ขุดลอกหนองน้ํา/ลําหวย / คลองสงน้ํา เพื่อการเกษตร
3.3.1 จัดตั้งตลาดชุมชน
3.4.1 เกษตรอินทรีย
3.4.2 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3.4.3 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ
3.4.4 จัดหาพันธุปลาน้ําจืด
3.5.1 จัดหา/ปรับปรุง ขยายพันธขาวหอมมะลิ/ขาวเหนียว กข.6
เพื่อแจกจายใหเกษตรกร
3.5.2 ปรับปรุงพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
3.6.1 ปรับปรุงภูมิทัศนหนองไหลเปนแหลงทองเที่ยว
3.6.2 จัดหาเรือถีบไวสําหรับออกกําลังกาย
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและ 4.1 สงเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเปนอยูของประชาชน
สิ่งแวดลอม
4.2 จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
4.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอย
โอกาสทางสังคม
4.5 เสริมสรางมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.6 สงเสริมการออกกําลังกาย แขงขันกีฬา และนันทนาการ

โครงการ
4.1.1 ควบคุมและปองกันโรคติดตอ/โรคอุบัติใหม
4.1.2 สงเสริมสุขภาพอนามัย
4.1.3 ควบคุมและปองกันโรคติดตอในสัตว
4.2.1 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะในหมูบาน/บอบําบัดขยะ
4.2.2 จัดหารถขนขยะ
4.3.1 ปลูกปาชุมชน
4.3.2 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ
4.4.1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
4.4.2 สงเคราะหผูยากจน ผูดอยโอกาส เด็กกําพรา และสตรี
4.4.3 สนับสนุนการดําเนินงานของ ศสบ.
4.5.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ เพื่อปองกันและบรรเทาสารณภัย
4.5.2 จัดตั้งดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.5.3 เฝาระวังปองกันการแพรระบาดยาเสพติด
4.5.4 จัดฝกอบรม อปพร.
4.5.5 ซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน
4.5.6 ติดตั้งกลอง CCTV
4.6.1 กอสรางลานกีฬา /สนามเด็กเลน อเนกประสงค
4.6.2 การจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล/อําเภอ

4.6.3 จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน โรงเรียน และอบต.
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
5.1 สงเสริม สนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง รวมมือและเกื้อกูลในการพัฒนาทองถิ่น

5.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาความรู ความสามารถบุคลากร

5.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใชและสถาน
ที่ปฏิบัติงานใหทันสมัย สะดวก เอื้ออํานวยตอการใหบริการ
ประชาชน

โครงการ
5.1.1 สงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดําเนินของ อสม.และกลุม
องคกรอื่น
5.1.2 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนากิจการสภา อบต.
5.1.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ ตอการบริหารการจัดการภาย
ในกิจการสภา อบต.
5.2.1 จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการดําเนิน
งานของ อบต.
5.2.2 จัดเวทีประชาคมตําบล เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาตําบลของอบต.ทุก ๆ ดาน
5.3.1 พัฒนาบุคลากรทองถิ่น(คณะผูบริหาร ส.อบต. พนักงานสวน
ตําบล)
5.3.2 จัดทําแผนที่ภาษี / ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษี
5.3.3 อบรมสัมนาศึกษาดูงานในประเทศ(ผูนําชุมชน บุคลากรทอง
ถิ่น)
5.4.1 จัดหาวัสดุ / ครุภัณฑ / อุปกรณ / เครื่องใชสํานักงาน
5.4.2 จัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.
5.4.3 จัดทํา website ของ อบต.

- 30 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเสนทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในทองถิ่นและเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น
โครงการ
1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. กอสรางถนนลูกรัง/ถนนดิน
3. ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง/ถนนดิน
4. กอสรางรางระบายน้ํา/ทอระบายน้ํา/สะพาน/
ฝายกั้นน้ํา

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนถนนที่กอสราง
2.1 จํานวนถนนที่กอสราง
3.1 จํานวนถนนที่ไดรับการปรับ
ปรุง ซอมแซม
4.1 จํานวนรางระบายน้ํา/ทอ
ระบายน้ํา/สะพาน /ฝายกั้นน้ําที่ได
รับการกอสราง

ปี 57 - 61
40
10
50

ปี 57
10
2
10

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
10
10
2
2
10
10

50

10

10

10

ปี 60
5
2
10

ปี 61
5
2
10

10

10

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

- 31 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหมีอยางทั่วถึงและเพียงพอ
โครงการ
1. ขยายเขตไฟฟา
2. ติดตั้งไฟแสงสวาง/ไฟจราจร/สัญลักษณจราจร
ในเขตหมูบาน
3. ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของจํานวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟาใช
2.1 จํานวนไฟแสงสวาง/
ไฟจราจร/สัญลักษณจราจร ที่
ไดรับการติดตั้งเขตหมูบาน
3.1 รอยละ 90 ของหมูบานที่ไดรับ
การซอมแซม

ปี 57 - 61
100

ปี 57
100

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
100
100

50

10

10

10

10

10

สวนโยธา

90

70

75

80

85

90

สวนโยธา

ปี 60
100

ปี 61
100

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา

- 32 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีอยางเพียงพอทั่วถึง ไดมาตรฐานและสอดคลองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 57 - 61 ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
1. การจัดการศึกษาระดับอนุบาล
1.1 รอยละของเด็กที่ไดรับการ
100
80
85
90
95
100
ศึกษาระดับอนุบาล
2. การจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา
2.1 รอยละของเด็กที่ไดรับการจัด
100
80
85
90
95
100
หาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา
3. สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมแก
3.1 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสนับ
3
3
3
3
3
3
โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สนุน

ผูรับผิดชอบ
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
โครงการ
1. จัดหาหนังสือพิมพ วารสารใหกับหมูบาน โรงเรียน
อบต.
2. ปรับปรุงศูนยสารสนเทศพรอมจัดหาวัสดุอุปกรณ

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 80 ของจํานวนประชา
ชนที่ไดรับรูขอมูลขาวสาร
2.1 จํานวนศูนยสารสนเทศที่ได
รับการปรับปรุง

ปี 57 - 61
80

ปี 57
60

1

-

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
65
70
1

-

ผูรับผิดชอบ

ปี 60
75

ปี 61
80

สํานักงานปลัด

-

-

สํานักงานปลัด

- 33 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามใหคงอยูคูกับทองถิ่นสืบไป
โครงการ
1. จัดงานประเพณีทองถิ่น

2. จัดงานวันผูสูงอายุ
3. สงเสริม สนับสนุน ศาสนาและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 90 ของประชาชนที่พึง
พอใจการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
2.1 รอยละ 90 ของผูสูงอายุที่เขา
รวมกิจกรรม
2.2 รอยละ 100 ที่ไดรับการสงเสริม

ปี 57 - 61
90

ปี 57
70

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
75
80

90

70

75

80

85

90

สํานักงานปลัด

100

100

100

100

100

100

สวนการศึกษา

ปี 57 - 61
90

ปี 57
70

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
75
80

ปี 60
85

ปี 61
90

สํานักงานปลัด

90

70

75

85

90

สํานักงานปลัด

ผูรับผิดชอบ

ปี 60
85

ปี 61
90

สวนการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม นําความรู เกิดภูมิคุมกัน
โครงการ
1. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
2. จัดกิจกรรมที่มีประโยชนและแกไขปญหาของกลุม
เยาวชนในพื้นที่

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 90 ของเยาวชนที่เขา
รับการอบรมฯ
1.1 รอยละ 90 ของเยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรม

80

ผูรับผิดชอบ

- 34 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่มีมาตรฐาน
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.1 จํานวนศูนยฯที่ไดรับการ
กอสราง
2. ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมจัดหาสื่อการเรียน 2.1 รอยละ 80 ของผูปกครองที่
การสอน
พึ่งพอใจคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน

ปี 57 - 61
1

ปี 57
-

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
-

80

60

65

70

75

80

ปี 57 - 61
70

ปี 57
50

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
55
60

ปี 60
65

ปี 61
70

สํานักงานปลัด

90

70

75

85

90

สํานักงานปลัด

ปี 60
-

ปี 61
1

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
งานการศึกษาฯ
สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สนับสนุน และสงเสริมอาชีพ การสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน
โครงการ
1. ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน

2. จัดหาแหลงเงินทุนใหกับกลุมอาชีพ

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 70 ของจํานวนผูผาน
การสงเสริมอาชีพที่มีรายไดเพิ่ม
ขึ้นจากอาชีพเดิม
2.1 รอยละ 90 ของกลุมอาชีพ
ใชชุมชนที่ไดรับการสงเสริม

80

ผูรับผิดชอบ

- 35 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหลงน้ําและการชลประทาน
โครงการ
1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปาหมูบาน
2. กอสราง/ซอมแซมถังเก็บน้ําฝน
3. ขุดลอกหนองน้ํา/ลําหวย/คลองสงน้ําเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนประปาหมูบานที่ได
รับการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
2.1 จํานวนถังเก็บน้ําฝนที่ไดรับ
การกอสราง/ซอมแซม
3.1 จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการ
พัฒนาปรับปรุง

ปี 57 - 61
35

ปี 57
7

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
7
7

350

70

70

70

70

70

สวนโยธา

25

5

5

5

5

5

สวนโยธา

ปี 60
-

ปี 61
-

ปี 60
7

ปี 61
7

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดใหมี และบํารุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินคาที่ผลิตไดของประชาชน
โครงการ
1. จัดตั้งตลาดชุมชน

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนตลาดชุมชนในเขต
พื้นที่

ปี 57 - 61
1

ปี 57
-

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
1

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

- 36 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย
โครงการ
1. โครงการเกษตรอินทรีย

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 70 ของเกษตรกรที่ใช
ปุยอินทรียเพื่อการเกษตร
2.1 รอยละ 60 ของประชาชนที่เขา
รวมโครงการ
3.1 จํานวนศูนยฯที่ไดรับสนับสนุน

2. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.สนับสนุนการดําเนินงานศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
4.จัดหาพันธุปลาน้ําจืด
4.1 จํานวนครั้งที่จัดหาพันธุปลา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิ
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. จัดหา/ปรับปรุง ขยายพันธุ ขาวหอมมะลิ/ขาวเหนียว 1.1 รอยละ 70 ของประชาชนที่
กข.6 เพื่อแจกจายใหกับเกษตรกร
ไดรบั การพัฒนาพันธุขาวหอมมะลิ
ขาวเหนียวกข.6
2. การปรับปรุง พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
2.1 รอยละของที่ดินเพื่อการเกษตร
ที่ไดรับการปรับปรุง

ปี 57 - 61
70

ปี 57
50

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
55
60

60

40

45

50

55

60

สํานักงานปลัด

5

1

1

1

1

1

สํานักงานปลัด

5

1

1

1

1

1

สํานักงานปลัด

ปี 60
65

ปี 61
70

สํานักงานปลัด

100

100

สํานักงานปลัด

ปี 57 - 61
70

ปี 57
50

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
55
60

100

100

100

100

ผูรับผิดชอบ

ปี 60
65

ปี 61
70

สํานักงานปลัด

ผูรับผิดชอบ

- 37 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน ศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติตาง ๆ และแหลงทองเที่ยวใหม
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 57 - 61 ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
1. ปรับปรุงภูมิทัศนหนองไหลเปนแหลงทองเที่ยว
1.1 หนองไหลเปนแหลงทองเที่ยว
1
1
1
1
1
1

2.จัดหา..............................
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิตความเปนอยูของประชาชน
โครงการ
1. ควบคุมและปองกันโรคติดตอ/โรคออุบัติใหม
2. สงเสริมสุขภาพอนามัย
3. ควบคุมและปองกันโรคติดตอในสัตว

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของการควบคุม
โรคติดตอ
2.1 รอยละ 70 ของผูรับบริการการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
3.1 จํานวนครั้งที่มีการควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอในสัตว

1

1

1

1

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

1

1

สํานักงานปลัด

ปี 60
100

ปี 61
100

สํานักงานปลัด

ปี 57 - 61
100

ปี 57
100

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
100
100

70

50

55

60

65

70

สํานักงานปลัด

5

1

1

1

1

1

สํานักงานปลัด

ผูรับผิดชอบ

- 38 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
โครงการ
1. จัดหาที่ทิ้งขยะ/ถังขยะในหมูบาน/บอบําบัดขยะ
2. จัดหารถขนขยะ

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนแหลงที่ทิ้งขยะ/ถังขยะ
ในหมูบาน/บอบําบัดขยะ
2.1 จํานวนรถที่ไดรับการจัดหา

ปี 57 - 61
1

ปี 57
-

1

-

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
1
1

-

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 57 - 61 ปี 57
ปี 58
ปี 59
1. ปลูกปาชุมชน
1.1 รอยละ 60 ของประชาชนที่เขา
60
40
45
50
รวมกิจกรรมปลูกปาชุมชน
2. ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ
2.1 จํานวนสวนสุขภาพที่ไดรับ
5
1
1
1
การปรับปรุง

ผูรับผิดชอบ

ปี 60
-

ปี 61
-

สํานักงานปลัด

-

-

สํานักงานปลัด

ปี 60
55

ปี 61
60

1

1

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สวนโยธา

- 39 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 57 - 61 ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
1. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผู
1.1 รอยละ 90 ของประชาชนที่
90
70
75
80
85
90
ปวยเอดส
ไดรับการชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
2. การสงเคราะหผูยากจน ผูดอยโอกาส เด็กกําพรา
2.1 รอยละ 50 ของผูยากจน
50
50
50
50
50
50
และสตรี
ผูดอยโอกาส เด็กกําพรา และสตรี
ที่ไดรับการสงเคราะห
3. สนันสนุนการดําเนินงานของ ศสบ.
3.1 ศศบ.ที่ไดรับการสนับสนุน
35
7
7
7
7
7
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสรางมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 57 - 61 ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ เพื่อปองกันและบรรเทา
1.1 จํานวนครั้งที่จัดหาวัสดุ
5
1
1
1
1
1
สาธารณภัย
อุปกรณปองกัน
2. จัดตั้งดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.1 จํานวนครั้งที่ตั้งดาน ฯ
10
2
2
2
2
2
3. เฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติด
3.1 จํานวนครั้งที่เฝาระวังการเพร
20
4
4
4
4
4
ระบาดยาเสพติด
4.1รอยละ2ของจํานวนประชาชนในเขต
2
2
2
2
2
2
4. จัดฝกอบรม อปพร.
พื้นที่ที่ไดรับการฝกอบรมเปนสมาชิก อปพร.

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

- 40 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสรางมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ
5. ซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน

ตัวชี้วัด
5.1 รอยละ 90 ของหมูบานที่มีหอ
กระจายขาว

ปี 57 - 61
90

ปี 57
70

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
75
80

ปี 60
85

ปี 61
90

ปี 57
1
4
1

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
1
1
4
4
1
1

ปี 60
4
1

ปี 61
4
1

ปี 60
100

ปี 61
100

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริมการออกกําลังกาย แขงขันกีฬา และนันทนาการ
โครงการ
1. กอสรางลานกีฬา/สนามเด็กเลน อเนกประสงค
2. การจัดการแขงขันกีฬาระดับโรงเรียน/ตําบล/อําเภอ
3. จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน/โรงเรียน/อบต.

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนลานกีฬาที่กอสราง
2.1 จํานวนครั้งที่จัดการแขงขัน ฯ
3.1 จํานวนครั้งที่จัดซื้อ ฯ

ปี 57 - 61
3
20
5

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง รวมมือและเกื้อกูลในการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 57 - 61 ปี 57
ปี 58
ปี 59
1. สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.และ
1.1 รอยละ 100 ของกลุม อสม.และ
100
100
100
100
กลุมองคกรอื่น ๆ
กลุมองคกรอื่นที่ไดรับการสนับ
สนุน

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

- 41 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง รวมมือและเกื้อกูลในการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 57 - 61 ปี 57
ปี 58
ปี 59
2. สงเสริม สนับสนุนพัฒนากิจการสภา อบต.
2.1 รอยละ 90 ที่สภา อบต.ไดรับ
90
90
90
90
การสงเสริมฯ
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ ตอการบริหาร
3.1 รอยละ 80 ที่ไดรับการจัดหา
80
60
65
70
การจัดการภายในกิจการสภา อบต.

ผูรับผิดชอบ

ปี 60
90

ปี 61
90

สํานักงานปลัด

75

80

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
โครงการ
1. จัดฝกอบรมใหความรูประชาชนเกี่ยวกับประชาธิป
ไตยและการดําเนินงานของ อบต.
2. จัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบลของ อบต.
ในทุก ๆ ดาน

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 60 ของประชาชนที่ได
การอบรมฯ
2.1 รอยละ 50 ของประชาชนที่
เขารวมจัดเวทีประชาคม

ปี 57 - 61
60

ปี 57
60

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
60
60

50

50

50

50

ผูรับผิดชอบ

ปี 60
60

ปี 61
60

สํานักงานปลัด

50

50

สํานักงานปลัด

- 41 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาความรูความสามารถบุคลากร
โครงการ
1. พัฒนาบุคลากรทองถิ่น(คณะผูบริหาร/ส.อบต./
พนักงานสวนตําบล)
2. จัดทําแผนที่ภาษี / ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษี
3. อบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
(ผูนําชุมชน/บุคลากรทองถิ่น)

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 80 ของบุคลากร
ทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนา
2.1 จํานวนครั้งที่จัดทํา
3.1 รอยละ 90 ของผูนําชุมชน
บุคลากรทองถิ่นที่ไดรับการศึกษา
ดูงานฯ

ปี 57 - 61
80

ปี 57
80

เปาหมาย
ปี 58
ปี 59
80
80

5
90

1
90

1
90

1
90

ผูรับผิดชอบ

ปี 60
80

ปี 61
80

สํานักงานปลัด

1
90

5
90

สวนการคลัง
สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงานใหทันสมัย สะดวก เอื้ออํานวยตอการใหบริการประชาชน
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 57 - 61 ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
1. จัดหาวัสดุ /ครุภัณฑ/ อุปกรณ เครื่องมือ
1.1 รอยละ 90 ของพนักงานที่มี
90
90
90
90
90
เครื่องใชในสํานักงาน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ที่ทันสมัยเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2. จัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.
2.1 รอยละ 90 ที่ไดรับการจัดหา
90
90
90
90
90
3. จัดทํา website ของ อบต.
3.1 รอยละ 90 ที่ไดรับการจัดหา
90
90
90
90
90

ผูรับผิดชอบ

ปี 61
90

สํานักงานปลัด

90
90

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

