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บทที่  บทที่  ๑๑  

บทนํา 
 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  ไดบัญญัติเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการปกครองสวนทองถิ่น  และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวอยาง

ชัดเจน  เพื่อใหการพัฒนาการกระจายอํานาจเปนไปอยางตอเนื่อง  และสามารถแกไขปญหาที่ เปน

อุปสรรคในการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ

ปกครองการบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และใหมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  

กําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทัง้นี้  โดยคํานงึถงึการกระจายอํานาจ

ใหแกทองถิ่นและจัดสรรสัดสวนภาษแีละอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน  ซ่ึงได

กําหนดใหแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการ

จัดทําแผนพัฒนาตอไป  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นเพื่อเปนการ

กําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตละทองถิ่น  ใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการ  และ

ศักยภาพของแตละทองถิ่น  รวมทั้งเปนการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ตลอดจนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล 

 พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลและการ

ปกครองสวนทองถิ่นรูปพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยมีองคการ

บรหิารสวนจังหวัด เปนหนวยงานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี

กําหนดอีกดวย 

 เนื่องจากการวางแผนในระยะสัน้และระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย การปกครอง  

การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย

กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และการ

ดําเนินการตามแผน คามเปนอิสระนั้น ไมไดหมายถึง ความเปนอิสระในการจัดบริการสาธารณะ

บางสวนใหและยังตองอยูในการกํากับดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย   แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึง

แสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 
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  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปน

กระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยกําหนดสภาพการณที่

ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน

และเปนระบบ ทัง้นี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่นและปญหาความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นดวย  และการวางแผนยุทธศาสตร การพัฒนา มีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

อยางยิ่ง ทัง้นี้เนื่องจาก แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนที่มุงสูสภาพการณ ที่ตองการใหเกิดข้ึนใน

อนาคตเปนกรอบในการกําหนดทิศทาง การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมุงไปสู

สภาพการณอันพึงประสงค ไดอยางเทากันกับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงเปนการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถงึสภาพการณที่ตองบรรลุ และแนวทาง

ในการที่จะทําใหบรรลุถงึสภาพการณนัน้ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดจีะตองตัง้อยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการ

วิเคราะหขอมูล อยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นไดอยางแทจรงิ 

 ๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ที่ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา เปนการแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ  

และจุดมุงหมายที่จะดําเนินการพัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 

 ๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกระบวนการ

กําหนดทศิทางการพัฒนาในอนาคตขององคกร  โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางใน

การดําเนนิการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  บนพื้นฐานของการรวบรวมขอมูล  การวเิคราะหขอมูลอยางเปน

ระบบ  สอดคลองกับศักยภาพ  ปญหาและความตองการของชุมชน  เพื่อใหการดําเนินการตาม

ขอกําหนดตาง ๆ  บรรลุตามเปาหมาย  โดยสามารถแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการ

ของชุมชน  ครอบคลุมทุกดาน  องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาข้ึน 
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๑.๓   ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

      ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไวดังนี้ 

      ๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของ

ทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบาย  แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาอําเภอ  การผังเมือง  ปญหาของทองถิ่นและใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น  

โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อระดมปญหาและขอคิดเห็นในการพัฒนา 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด แลวเสนอคณะกรรมพัฒนา

เพื่อพิจารณาตอไป 

๓. สภาองคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรที่ทําหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา

ทองถิ่นหลังจากคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแลว 

๔. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการประสาน

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมที่

เกนิศักยภาพของทองถิ่น กับองคการบรหิารสวนจังหวัด 
 
๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑.    ทองถิ่นมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

๒.    ทองถิ่นสามารถจัดสรรและบรหิารทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธภิาพ 

๓.      ผูบรหิารบรหิารจัดการไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมี

ประสทิธภิาพ 

๔. แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน  และมีชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   

๕.    สามารถกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  เปนการกําหนดทิศทางในการ

พัฒนาระยะ  ๕  ป  (พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ )  ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม  เพื่อเปนทศิทางใน

การพัฒนา  ที่ทําใหการดํารงชีวติของประชาชนมีความสุข  มีความเปนอยูที่ดข้ึีน  แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุ

ตามเปาหมายไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝาย  ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ

อยางมีระบบ 
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บทที่  ๒ 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒.๑ ขอมูลท่ัวไป 

ที่ตั้ง   องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร   ตั้งอยูที่  หมู  ๔   บานโคกสวาง   ตําบลบานเพชร   

อําเภอบําเหน็จณรงค     จังหวัดชัยภูมิ     พิกัด  UTM      ๑๗๐๙๙๙๗  N   ๔๗๗๙๐๓๐๘  E     

Lat. ๑๕๐ ๑๗'  ๐๒"   N     Long  ๑๐๑๐ ๔๒'  ๑๙"   E   อยูเหนือระดับน้ําทะเล  ๒๑๕  เมตร   

ระยะหางจากที่วาการอําเภอบําเหน็จณรงคประมาณ     ๙    กโิลเมตร 

เนื้อที่   ตําบลบานเพชรมีเนื้อที่ทัง้หมด     ๗๒.๑๓        ตารางกโิลเมตร  หรอื  ๔๕,๐๗๙    ไร    

ภูมปิระเทศ สภาพของพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม   ไมมีภูเขา   ลักษณะภูมิประเทศเปนที่สูง       

                    จากทางทศิใต   ซ่ึงสามารถปลูกพชืไดหลากหลายชนดิ 

 สภาพภูมอิากาศ    ลักษณะทางภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี   ๓   ฤดู   คอื 

- ฤดูรอน   เริ่มตัง้แต เดอืน มีนาคม  ถงึ เดอืนเมษายน 

- ฤดูฝน   เริ่มตัง้แต เดอืน พฤษภาคม  ถงึ เดอืนพฤศจกิายน 

- ฤดูหนาว  เริ่มตัง้แต เดอืน พฤศจิกายน  ถงึ เดอืนกุมภาพันธ 

อาณาเขต   ทศิเหนอื ตดิตอกับตําบลบานชวน  อําเภอบําเหน็จณรงค 

 ทศิใต  ตดิตอกับตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด 

 ทศิตะวันออก ตดิตอกับตําบลหัวทะเล     อําเภอบําเหน็จณรงค 

และตําบลบานตาล    อําเภอบําเหน็จณรงค 

   ทศิตะวันตก ตดิตอกับตําบลโคกเรงิรมย    อําเภอบําเหน็จณรงค 

     และตําบลเกาะมะนาว    อําเภอบําเหน็จณรงค 

จํานวนประชากร  และหมูบาน 

จํานวนหมูบาน     มีทัง้สิ้น       ๒๓     หมูบาน 

 จํานวนหมูบานในเขตตําบลบานเพชร(เต็มบางสวน)  จํานวน    ๕    หมูบาน  ไดแก  หมูที่  ๑, 

๒, ๑๖, ๑๗  และหมูที่  ๒๑ 

 จํานวนหมูบานในเขตตําบลบานเพชร(เต็มทั้งหมูบาน)  จํานวน   ๑๘   หมูบาน  ไดแก  หมูที่  

๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ , ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๒  และหมูที่  ๒๓ 

จํานวนประชากร     ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร    มีจํานวนทั้งสิ้น        

๙,๗๒๕  คน      แยกเปน   ชาย              ๔,๘๘๙        คน 

          หญิง            ๔,๘๓๖       คน      

บทที่  ๒ 



 

๕ 

 

 

หมูที่ ช่ือหมูบาน ประชากรชาย

(คน) 

ประชากรหญิง

(คน) 

รวมประชากร

ทัง้สิ้น 

จํานวน

ครัวเรอืน 

๑ บานเพชร ๘ ๑๐ ๑๘ ๙ 

๒ บานเพชร ๑๗๔ ๑๘๕ ๓๕๙ ๑๐๑ 

๓ บานหนองแวง ๓๐๗ ๒๙๑ ๕๙๘ ๒๐๕ 

๔ บานโคกสวาง ๓๒๐ ๓๑๐ ๖๓๐ ๒๒๕ 

๕ บานกลอย ๑๔๖ ๑๕๖ ๓๐๒ ๑๑๗ 

๖ บานทองคําพิง ๒๓๑ ๒๓๑ ๔๖๒ ๑๖๘ 

๗ บานหนองแวงนอย ๒๓๑ ๒๖๐ ๔๙๑ ๑๔๒ 

๘ บานหนองกก ๒๗๕ ๒๗๒ ๕๔๗ ๑๕๙ 

๙ บานดอนทะยงิ ๑๔๑ ๑๑๙ ๒๖๐ ๗๕ 

๑๐ บานหนองผักแวน ๒๘๔ ๒๕๗ ๕๔๑ ๓๒๐ 

๑๑ บานดอนชะแง ๒๘๓ ๒๗๘ ๕๖๑ ๑๗๖ 

๑๒ บานโคกแฝก ๑๗๒ ๑๙๗ ๓๖๙ ๑๐๖ 

๑๓ บานโนนทองหลาง ๑๓๔ ๑๓๖ ๒๗๐ ๗๐ 

๑๔ บานหนองแวงพัฒนา ๒๙๔ ๒๙๔ ๕๘๘ ๑๙๗ 

๑๕ บานคําพิงพัฒนา ๒๗๐ ๒๖๑ ๕๓๑ ๑๕๓ 

๑๖ บานเพชรพัฒนา ๑๒ ๖ ๑๘ ๒๑ 

๑๗ บานเพชรสําโรง ๑๒๘ ๑๓๖ ๒๖๔ ๙๓ 

๑๘ บานโคกสวางวัฒนา ๒๑๖ ๒๑๑ ๔๒๗ ๑๓๖ 

๑๙ บานหนองแวงรุงเรอืง ๓๗๓ ๓๕๔ ๗๒๗ ๑๘๙ 

๒๐ บานหนองแวงศรพัีฒนา ๓๑๗ ๓๒๗ ๖๔๔ ๑๕๖ 

๒๑ บานตลาดคําปง ๕๕ ๕๔ ๑๐๙ ๔๒ 

๒๒ บานสวางศรพัีฒนา ๒๙๗ ๒๙๑ ๕๘๘ ๑๘๖ 

๒๓ บานหนองแวงรุงอรุณ ๒๒๑ ๒๐๐ ๔๒๑ ๑๑๒ 

                        รวม ๔,๘๘๙ ๔,๘๓๖ ๙,๗๒๕ ๓,๑๕๘ 

(ที่มา  :  ฝายทะเบยีนอําเภอบําเหน็จณรงค     ณ   วันที่    ๒๓   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕) 



 

๖ 

 

 

 

จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริง  ณ  วันสํารวจ   แยกตามชวงอายุ (ป) เฉพาะผูมสัีญชาติไทย 

 

ชวงอายุประชากร จํานวนเพศชาย(คน) จํานวนเพศหญิง(คน) จํานวนรวม(คน) 

นอยกวา      ๑  ปเต็ม ๑๗ ๑๘ ๓๕ 

๑  ปเต็ม   -   ๒  ป ๙๖ ๙๑ ๑๘๗ 

๓  ปเต็ม   -   ๕  ป ๑๕๔ ๑๓๙ ๒๙๓ 

๖  ปเต็ม   -  ๑๒ ป ๔๓๑ ๓๕๖ ๗๘๗ 

๑๓  ปเต็ม  - ๑๕  ป ๑๙๖ ๑๕๘ ๓๕๔ 

๑๖  ปเต็ม  - ๑๘  ป ๒๐๖ ๑๘๘ ๓๙๔ 

๑๙  ปเต็ม  -  ๔๙  ป ๒๓๓๑ ๒๒๕๘ ๔๕๘๙ 

๕๐  ปเต็ม  -  ๖๐  ป ๗๔๕ ๗๘๗ ๑๕๒๐ 

๖๑  ปเต็ม -  ๑๐๐  ป ๗๑๒ ๘๔๑ ๑๕๕๓ 

มากกวา ๑๐๐  ป ๑ - ๑ 

เกดิปไทย - - - 

รวมทั้งหมด ๔,๘๘๙ ๔,๘๓๖ ๙,๗๒๕ 

(ที่มา  :  ฝายทะเบยีนอําเภอบําเหน็จณรงค    ขอมูล  ณ   วันที่    ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรยอนหลัง   ๕  ป 



 

๗ 
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19 ปีเต็ม - 

49 ปี

50 ปีเต็ม - 

60 ปี
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มากกว่า 
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เพศชาย

เพศหญิง

  แหลงน้ําธรรมชาต ิ/ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  

ลําดับที่ ช่ือแหลงน้ํา จํานวนแหลงน้ํา (แหง) หมายเหตุ 

๑ ลําหวย ๙  

๒ หนองน้ํา ๙  

๓ ลําคลอง ๕  

๔ บงึ ๑  

๕ แมน้ํา -  

๖ สระน้ํา ๓๕  

๗ บอน้ําตื้น ๙๑  

๘ บอบาดาล -  

๙ อางเก็บน้ํา ๑  

๑๐ ฝาย ๒๔  

๑๑ เหมือง ๑๙  

๑๒ คลองชลประทาน ๘  

๑๓ คลองสงน้ํา ๕  

รวมทั้งหมด   ๒๐๗  แหง  

(ที่มา  :  แบบสํารวจขอมูลระดับหมูบานของอบต.บานเพชร    ณ วันที่   ๑  มิถุนายน ๒๕๕๓)                             

แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรชาย-หญิงตามชวงอายุ (ป) เฉพาะผูมสัีญชาตไิทย 



 

๘ 

 

 

แหลงน้ําท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีตําบลบานเพชร 

๑.  ลําคันฉู          ๒.  ลําคําปง 

๑.๑  ลําคันฉู  เปนลําน้ําสายใหญที่สําคัญของอําเภอบําเหน็จณรงค  ซ่ึงมีตนน้ําอยูที่เทือกเขา

ของอําเภอเทพสถติไหลลงสูอําเภอบําเหน็จณรงคทางทศิตะวันตกในเขตตําบลโคกเพชรพัฒนาแลวไหล

ผานกลางอําเภอทางทิศเหนือของตําบลบานเพชร  ลงไปทางทิศใตของตําบลบานชวนไหลผานตําบล

บานตาลผานอําเภอจัตุรัส   หมูบานที่ไดรับประโยชนในตําบลบานเพชร   ไดแก   หมู  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 

๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒  และ  ๒๓   ลําน้ําสายนี้ใช

ประโยชนในการอุปโภค   บรโิภค    และทําการเกษตร 

๑.๒  ลําคําปง   เปนลําน้ําสายสัน้แยกจากลําคันฉู   ที่ตําบลบานเพชรทางทศิตะวันตกไหลผาน

ตําบลบานเพชร  ตําบลหัวทะเล  ผานตําบลบานตาล  หมูบานที่ไดรับประโยชนในตําบลบานเพชร  

ไดแก  ๓,๖,๗,๑๐,๑๕,๑๙,๒๐  และ  ๒๑  ใชประโยชนในการอุปโภค  บรโิภคและทําการเกษตร 

๒.๒   สภาพทางดานเศรษฐกจิ 

ประชากรในตําบลบานเพชรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร  เชน   ทํานา   ทําไร   

ทําสวน    และอาชีพอ่ืน ๆ    ไดแก   รับราชการ   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ    คาขาย/ธุรกิจสวนตัว    

รับจาง    เลี้ยงสัตว  และอ่ืน ๆ 

 

 โครงสรางทางเศรษฐกจิ / รายไดประชากร 

  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรสวนใหญประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม   รับจาง   รับราชการ  คาขาย  และอ่ืน ๆ  โดยประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบล

บานเพชรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป  ๒๗,๘๖๙  บาท   

หนวยธุรกจิและบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

รานคาตาง ๆ ในตําบล   จํานวน     ๑๘๕แหง รานอาหาร    จํานวน   ๔๓ แหง 

สถานบรกิารน้ํามัน จํานวน       ๘ แหง โรงฆาสัตว   จํานวน   ๒ แหง 

ศูนยสาธิตการตลาด   จํานวน       ๗ แหง ศูนยบริการคารแคร จํานวน     ๗  แหง 

ธนาคาร  จํานวน      ๒    แหง      โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน     ๑    แหง 

  ไดแก    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   สาขาบําเหน็จณรงค 

   ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)   สาขาบําเหน็จณรงค 

(ที่มา  :  แบบสํารวจขอมูลระดับหมูบานของ  อบต.บานเพชรและงานจัดเก็บรายได อบต.บานเพชร    

ณ   วันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕)      

 

                         



 

๙ 

 

 

  การเกษตรกรรม 

         ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน

ใหญโดยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  

ขาวโพดเลี้ยงสัตว,พริกข้ีหนูใหญ  และออยโรงงาน สําหรับมูลคาผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาไม

แนนอนในแตละป 

 -  สภาพดิน มีชนิดของดินอยู ๕ ชุด ๑. ชุดดินราชบุรี ๒. กลุมชุดดินรอยเอ็ด ๓. กลุมชุดดิน

ชัยภูมิ   

๔. กลุมชุดดนิวารนิ และ ๕. กลุมชุดดนิยางตลาด   

 -  พื้นที่ทําการเกษตร     จํานวน     ๓๘,๙๗๘     ไร      แยกเปน 

  -  พื้นที่นา ๑๙,๐๓๗   ไร -     พื้นที่ไร ๑๙,๗๔๗  ไร 

  -  ไมผล ๑๙๔     ไร -     พชืผัก      -     ไร 

  -  อ่ืน ๆ  ๓,๘๔๑     ไร 

 -  ดานปศุสัตวในเขตตําบลบานเพชร 
จํานวน

เกษตรกร 

พื้นท่ี

ปลูก

หญา

(ไร) 

โคเน้ือ(ตัว) โคนม

(ตัว) 

กระบือ

(ตัว) 

สุกร

(ตัว) 

ไก(ตัว) เปด (ตัว) แพะ

(ตัว) 

แกะ

(ตัว) 

สัตวเล้ียง

อื่นๆ (ตัว) 

สุนัข(ตัว) แมว(ตัว 

๑,๑๐๒ 

 

 

๓๘๔ ๒,๑๕๙ - ๑๑๑ ๑,๖๓๒ ๗๘,๖๖๒ ๑,๓๙๖ - - ๕๕ ๑,๓๔๓ ๔๕๓ 

(ที่มา  :  สํานักงานปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค    ณ วันที่   ๑  มกราคม  ๒๕๕๔) 

 

๒.๓  สภาพทางดานสังคม 

สถาบันและองคกรทางศาสนา 

 การนับถอืศาสนาของประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานเพชรสวนใหญนับถอื

ศาสนาพุทธ  โดยมีวัด    จํานวน      ๙    แหง     ไดแก 

 ๑.  วัดใหมอัมพวัล ๒.  วัดเพชรดอนยาง ๓.  วัดโคกสวาง ๔.  วัดปาหนองกก

 ๕.  วัดเพชรวศิยาราม ๖   วัดทองคําพิง ๗.  วัดบานกลอยสามัคคี  

๘.  วัดศาลาทรง ๙.  วัดหนองแวง 

 

 

 

 



 

๑๐ 

 

 

  ดานอนามัย และสาธารณสุข      

สถานพยาบาลที่ใหบรกิารแกประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร  และดาน

อนามัยพื้นฐาน    ไดแก 

       ๑.  ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบานเพชร   จํานวน    ๑   แหง   (ตัง้อยูในโรงพยาบาลบําเหน็จ

ณรงคในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานเพชร) 

  ขอมูลดานสังคมสงเคราะห 

หมูท่ี ผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชพี (คน) คนพิการไดรับเบ้ียยังชพี (คน) ผูตดิเชื้อไดรับเบ้ียยังชพี (คน) 

๑ ๔ - - 

๒ ๑๙ ๒๓ ๔ 

๓ ๑๑๖ ๒๔ ๑ 

๔ ๖๘ ๑๙ ๑ 

๕ ๗๕ ๑๗ - 

๖ ๕๙ ๑๙ - 

๗ ๗๒ ๒๑ ๑ 

๘ ๗๑ ๒๗ - 

๙ ๓๘ ๑๖ ๑ 

๑๐ ๕๓ ๑๕ ๑ 

๑๑ ๗๙ ๒๙ - 

๑๒ ๗๑ ๔๓ - 

๑๓ ๓๔ ๒๔ - 

๑๔ ๑๐๒ ๑๔ ๓ 

๑๕ ๗๕ ๒๖ ๑ 

๑๖ ๒ ๕ - 

๑๗ ๓๓ ๓๑ - 

๑๘ ๘๕ ๑๘ ๑ 

๑๙ ๑๓๔ ๒๕ ๑ 

๒๐ ๑๑๑ ๒๒ ๑ 

๒๑ ๑๓ ๕ - 

๒๒ ๑๐๒ ๒๔ - 

๒๓ ๔๘ ๒๐ - 

รวม ๑,๔๖๔ ๔๖๗ ๑๖ 

 



 

๑๑ 

 

 

  ดานการศกึษา 

โรงเรียนสังกัด 

กรมสามัญศกึษา 

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

ประถมศกึษาแหงชาติ 

ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑ  สังกัดกรม

ศาสนา(เดมิ) 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กกอนวัยเรียน   

สังกัดกรมพัฒนา

ชุมชน (เดมิ) 

ศูนยการเรียน

ชุมชน  (กศน.) 

 

๑) โรงเรยีนเพชร

พทิยาสรรค 

 

๑) โรงเรยีนชุมชนบานหนองแวง  

(คุรุราษฎรอุปถัมภ) 

๒) โรงเรียนบานโคกสวาง  

(คุรุประชานุกูล) 

๓) โรงเรยีนบานทองคําพงิวทิยา 

๔) โรงเรยีนบานโคกแฝกดอนทะ

ยิง 

๕) โรงเรยีนบานกลอยสามัคคี 

๖) โรงเรยีนหนองกกสามัคคี 

 

๑) ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑวัดโคกสวาง 

 

๑) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหนอง

แวง 

 

๑) กศน.ตําบล

บานเพชร 

จํานวน   ๑   แหง จํานวน    ๖    แหง จํานวน   ๑  แหง จํานวน   ๑   แหง จํานวน   ๑   แหง 

 

ลําดับ

ที ่
โรงเรยีน 

จํานวนนักเรยีน 
จํานวนอาคาร  

(หลัง) 
ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง ๒๔ ๑๙ ๔๓ ๑ 

๒ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโคกสวาง ๑๐ ๑๙ ๒๙ ๑ 

๓ บานโคกแฝกดอนทะยงิ ๒๒ ๑๙ ๔๑ ๓ 

๔ บานทองคําพงิวิทยา ๓๙ ๓๙ ๗๘ ๒ 

๕ บานโคกสวาง(คุรุประชานุกูล) ๗๐ ๕๔ ๑๒๔ ๔ 

๖ บานกลอยสามัคคี ๒๒ ๒๒ ๔๔ ๒ 

๗ หนองกกสามัคคี ๓๒ ๒๕ ๕๗ ๒ 

๘ ชุมชนบานหนองแวง (คุรุราษฎรอุปถัมภ) ๑๖๕ ๑๒๙ ๒๙๔ ๔ 

๙ เพชรพทิยาสรรค ๒๙๔ ๒๖๙ ๕๖๓ ๕ 

๑๐ กศน.ตําบลบานเพชร ๑๕๖ ๒๕๗ ๔๑๓ ๑ 

(ที่มา : ขอมูลจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ศูนยการเรยีนฯ และโรงเรยีน     ณ  วันที่    ๓   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔) 

  ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

 -  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน  (อปพร.)  ประจําตําบล    จํานวน   ๑๙๐     นาย 

 -  รถยนตบรรทุกน้ํา (บรรทุกน้ํา,ดับเพลิง)   จํานวน      ๑      คัน 

 -  รถปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      จํานวน       ๑     คัน 

 -  รถกระเชา       จํานวน       ๑     คัน  



 

๑๒ 

 

 

        สถติผิลการปราบปรามอาชญากรรม ของ สภ.บําเหน็จณรงค ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานเพชร 

         ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๔ 

ประเภทความผดิ เกิด (ราย) 
จับ(ราย) ผูตองหา

(คน) 

๑. คดอุีกฉกรรจสะเทอืนขวัญ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๑ ๑ ๑ 

๒. คดชีีวิต รางกาย   และเพศ 

 - พยายามฆา 

- ทํารายรางกาย 

 

- 

๑ 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวม ๑ - - 

๓. คดปีระทุษรายตอทรัพย 

- ลักทรัพย 

- ทําใหเสยีทรัพย 

 

- 

๑ 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวม ๑ - - 

๔. คดทีี่นาสนใจ 

- ยักยอกทรัพย 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม - - - 

 

๕. คดทีี่รัฐเปนผูเสยีหาย จับ (ราย) ผูตองหา 

อาวุธปน 

 - อาวุธปนธรรมดา 

การพนัน 

- การพนันทั่วไป 

- สลากกนิรวบ 

ยาเสพตดิ 

- ยาบา 

-  กัญชา 

-  สารระเหย 

 

 

๒ 

 

๘ 

๑ 

 

๑๑ 

๑ 

๑ 

 

 

๒ 

 

๒๘ 

๑ 

 

๑๑ 

๑ 

๑ 

รวม ๒๔ ๔๔ 

๖.  คดอ่ืีนๆ ๖ ๖ 

(ขอมูล :  สถติจิากสถานตีํารวจภูธรบําเหน็จณรงค    ณ  วันที่   ๒๔   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕) 

 



 

๑๓ 

 

 

๒.๔  การบริการพ้ืนฐาน (การคมนาคม) 

  ในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร  มีเสนทางคมนาคม  ดังนี้ 

-  ถนนคอนกรตี จํานวน   ๑๒๔ แหง -  ถนนลาดยาง  จํานวน       ๕ แหง 

-  ถนนลูกรัง  จํานวน    ๖๒ แหง -  ถนนดนิ  จํานวน    ๒๗ แหง 

๒.๕  ดานการเมอืง -  การปกครอง 

รายช่ือผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หมูที่ 

๑ นายธรีวัจน ธรรมโสภารัตน นายกองคการบรหิารสวนตําบล ๑๐ 

๒ นายอนุวัฒน ไทยประสงค รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล ๑๙ 

๓ นายประดษิฐ ปนสังข รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล ๑๓ 

๔ นายวเิชียร อาบสุวรรณ เลขานุการ นายก อบต. ๓ 

๕ นายไพศาล ไทยประสงค ประธานสภาฯ ๗ 

๖ นายวัชพงษ เชื่อมขุนทด รองประธานสภาฯ ๙ 

๗ นายเกนิ นอยสุวรรณ เลขานุการสภาฯ ๒๒ 

๘ นายสามารถ ทานสละ สมาชกิ อบต. ๑ 

๙ นายหนูแดง กามขุนทด สมาชกิ อบต.(เสยีชวีติ) ๑ 

๑๐ นายจัด พอขุนทด สมาชกิ อบต. ๒ 

๑๑ นายสุทน ภูเพชร สมาชกิ อบต. ๒ 

๑๒ นายวชิัย เพลยีซาย สมาชกิ อบต. ๓ 

๑๓ นายธนาพล มิตรขุนทด สมาชกิ อบต. ๓ 

๑๔ นายสงัด อาบสุวรรณ สมาชกิ อบต. ๔ 

๑๕ นางอนงค แถวเพชร สมาชกิ อบต. ๔ 

๑๖ นายสอง ถาวรกาย สมาชกิ อบต. ๕ 

๑๗ นายชอ ปูนสันเทยีะ สมาชกิ อบต. ๕ 

๑๘ นายบาง เฝาหนองดู สมาชกิ อบต. ๖ 

๑๙ นายชลอ ดอีอน สมาชกิ อบต. ๖ 

๒๐ นายสําราญ ศรทีอง สมาชกิ อบต. ๗ 

๒๑ นายแดง งมิขุนทด สมาชกิ อบต. ๘ 

๒๒ นายสัญญา ดอีอน สมาชกิ อบต. ๘ 

๒๓ นายจวน เชื่อมขุนทด สมาชกิ อบต. ๙ 

๒๔ นายหนม จูงจิตร สมาชกิ อบต. ๑๐ 

๒๕ นายประชุม พบขุนทด สมาชกิ อบต. ๑๐ 

๒๖ นายบุญเขื่อง เถนิมงคล สมาชกิ อบต. ๑๑ 

๒๗ นายพนม พมิพจัตุรัส สมาชกิ อบต. ๑๑ 



 

๑๔ 

 

 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หมูที่ 

๒๘ นายประจวบ หาจัตุรัส สมาชกิ อบต. ๑๒ 

๒๙ นายหลึ่ม นอยสุวรรณ สมาชกิ อบต. ๑๒ 

๓๐ นายตุ กลบีสันเทยีะ สมาชกิ อบต. ๑๓ 

๓๑ นายวรีพล กลิ่นศรสีุข สมาชกิ อบต. ๑๓ 

๓๒ นายสยาม ไทยประสงค สมาชกิ อบต. ๑๔ 

๓๓ นายสมหวัง พลผูชวย สมาชกิ อบต. ๑๔ 

๓๔ นายวรีะ เวยีนขุนทด สมาชกิ อบต. ๑๕ 

๓๕ นายสันตโิชติ ศริธิงชัย สมาชกิ อบต. ๑๕ 

๓๖ นายปรชีา จิตรเพชรสกุล สมาชกิ อบต. ๑๖ 

๓๗ นายฉลอง สําราญโคกสูง สมาชกิ อบต. ๑๖ 

๓๘ นายฉลอง ทพิยประทุม สมาชกิ อบต. ๑๗ 

๓๙ นายอุดม มากขุนทด สมาชกิ อบต. ๑๗ 

๔๐ นายบุญชง คงโคกแฝก สมาชกิ อบต. ๑๘ 

๔๑ นายมานะ พาขุนทด สมาชกิ อบต. ๑๘ 

๔๒ นายเรวัต อาบสุวรรณ สมาชกิ อบต. ๑๙ 

๔๓ นายไมตรี กอสนิทวี สมาชกิ อบต. ๑๙ 

๔๔ นายสมพร หาญณรงค สมาชกิ อบต. ๒๐ 

๔๕ นายสุภาพ แกวสูงเนนิ สมาชกิ อบต. ๒๐ 

๔๖ นายบุญเรอืง พุหม่ืนไวย สมาชกิ อบต. ๒๑ 

๔๗ นางฐาปนี แซเจียม สมาชกิ อบต. ๒๑ 

๔๘ นายอุดม ภูจําเนียน สมาชกิ อบต. ๒๒ 

๔๙ นายสมบูรณ พรมทอง สมาชกิ อบต. ๒๓ 

๕๐ นายพทิักษ ศรหีนองแวง สมาชกิ อบต.(พนสภาพการเปนสมาชิก) ๒๓ 

รายช่ือกํานัน / ผูใหญบานในเขตตําบลบานเพชร 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หมูที่ 

๑ นายบพติร               ไทยจัตุรัส ผูใหญบาน   ๑ 

๒ นายวชิา ผลผิล ผูใหญบาน   ๒ 

๓ นายเรอืงยศ เพลยีซาย ผูใหญบาน ๓ 

๔ นายเตา พศิจํารูญ ผูใหญบาน   ๔ 

๕ นางแฉลม ถาวรกาย ผูใหญบาน   ๕ 

๖ นายผาย พับขุนทด ผูใหญบาน   ๖ 

๗ นายนคิม แกนวถิ ี ผูใหญบาน   ๗ 

๘ นายประทปี แถมจํารัส ผูใหญบาน   ๘ 

๙ นายวรีะชัย เรอืงสันเทยีะ ผูใหญบาน   ๙ 



 

๑๕ 

 

 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หมูที่ 

๑๐ นายวัชระ คําเขยีว ผูใหญบาน    ๑๐ 

๑๑ นายณัฐกุล ประทุมวงศ กํานันตําบลบานเพชร ๑๑ 

๑๒ นายพล เหล็กมา ผูใหญบาน   ๑๒ 

๑๓ นายวรเทพ แกวเพชร ผูใหญบาน   ๑๓ 

๑๔ นายสมชาติ มีชัย ผูใหญบาน   ๑๔ 

๑๕ นายแสวง พรพีรม ผูใหญบาน    ๑๕ 

๑๖ นายสุชาติ หาญณรงค ผูใหญบาน    ๑๖ 

๑๗ นางจรูญ ชาตเิผอืก ผูใหญบาน   ๑๗ 

๑๘ นายมา                 มณีมนต ผูใหญบาน   ๑๘ 

๑๙ นายอภิเชษฐ                 ไทยประสงค ผูใหญบาน   ๑๙ 

๒๐ นายนคิม ศรปีระเทศ ผูใหญบาน   ๒๐ 

๒๑ นายพลอย ย่ังยืน ผูใหญบาน   ๒๑ 

๒๒ นายแหนน ชหีรั่ง ผูใหญบาน    ๒๒ 

๒๓ นางนภิา                มีเงนิ ผูใหญบาน ๒๓ 

บทบาท / การมสีวนรวมของประชาชนในกจิกรรมทางการเมอืง  

จากการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  และสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลบานเพชร   เม่ือวันที่  ๒๔  สงิหาคม  ๒๕๕๑  ที่ผานมาจะเห็นไดวาประชาชนในเขตองคการ

บรหิารสวนตําบลบานเพชร ไดมีสวนรวมในกจิกรรมทางการเมืองโดยผูมีสทิธเิลอืกตัง้ทัง้สิ้น    ๗,๖๗๔     

คน       ผูมาใชสทิธเิลอืกตั้ง    ๕,๓๑๐    คน     คิดเปน   ๖๙.๑%    ของผูมาใชสทิธทิัง้หมด    ผูไม

มาใชสทิธิ    ๒,๓๖๔   คน     บัตรดี   ๕,๐๔๖   ใบ     บัตรเสยี   ๒๕๒   ใบ 

๒.๖   ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

ระดับการศกึษาของบุคลากร  

ประเภท 

ระดับการศกึษา 

รวม 
ประถม/

มัธยมศกึษา 
ปวช./ปวท./ปวส. ปรญิญาตรี 

สูงกวา 

ปรญิญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานสวนตําบล - - - - ๓ ๔ ๑ ๕ ๑๓ 

ลูกจางประจํา - - - - - ๑ - - ๑ 

พนักงานจางตามภารกจิ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๗ - - ๑๔ 

พนักงานจางทั่วไป ๒ ๒ ๒ - ๑ - - - ๗ 

รวม ๔ ๔ ๓ ๑ ๕ ๑๒ ๑ ๕ ๓๕ 

 



 

๑๖ 

 

 

พนักงานสวนตําบล 

๑. นายศุภชัย ชาญวจิิตร ตําแหนง นักบริหารงาน อบต.  ระดับ ๗ 

๒. นางปรัชญาภรณ มังกร ตําแหนง นักบริหารงานคลัง   ระดับ ๗ 

๓. นายเงิน เทียวประสงค ตําแหนง นักบริหารงานชาง  ระดับ ๗ 

๔. นางสาวไพวรินทร เหล็กจีน ตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ  ๖ 

๕. นางสาวเบญจรัตน เฉลากาย ตําแหนง     บุคลากร  ระดับ ๖ ว 

๖. นางอักษราภัคร   พงษสุวรรณ ตําแหนง     นักพัฒนาชุมชน  ระดับ ๕ 

๗. นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ระดับ ๕ 

๘. นายณฤทธ์ิ สิรินันทรถาวร ตําแหนง นายชางโยธา ระดับ  ๔ 

๙.  นางสาวจุรีรัตน ทวผีล ตําแหนง นักวชิาการศึกษา  ระดับ ๔ 

๑๐. นางสาววรีดา อาบสุวรรณ ตําแหนง     เจาพนักงานพัสด ุ ระดับ  ๔ 

๑๑. พ.อ.ท.มนตรี จีนเทศ ตําแหนง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ  ๓ 

๑๒. นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ ตําแหนง     นักวชิาการเงินและบัญช ี  ระดับ ๓ 

๑๓.นางสาวพัชรี ผานประดษิฐ ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ระดับ  ๓ 

ลูกจางประจํา  

๑. นางสาวรุงนภา กลิ่นศรีสุข ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ลูกจางประจํา) 

พนักงานจางตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) 

๑. นางสาวเอมมิกา มูลขุนทด ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

๒.  นางสาวสมพร ผานอน ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

๓.  นางลักษิกา แจมใส ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน 

๔.  นางกรธนานันท บุญญารัตน ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัสด ุ

๕. นางสาวอรัญญา อาบสุวรรณ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญช ี

๖. นางสาวนภาพร   ทองคลี่   ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 

๗.นายสมยศ พรีพรม ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๘.  นายเลศิชัย สุขสําราญ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา 

พนักงานจางตามภารกิจ (มทัีกษะ) 

๑. นายสมศรี อุทัยชัย ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

๒.  นางผุสด ี อยูภักด ี ตําแหนง   ผูดูแลเด็ก 

๓.  นางหนูพิศ ชาบําเหน็จ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

๔.  นางศริาภรณ มชีํานาญ ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก 

๕.  นางเตา ยึดพวก ตําแหนง   ผูดูแลเด็ก 

๖.  นายใย ดขีุนทด ตําแหนง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 

พนักงานจางท่ัวไป 

๑.  นางสาวขวัญใจ มูลขุนทด ตําแหนง คนงานท่ัวไป 



 

๑๗ 

 

 

๒.  นางแตว เหลี่ยมกลาง ตําแหนง คนงานท่ัวไป 

๓. นายไพวรรณ จิตออง ตําแหนง คนงานท่ัวไป 

๔. นายมนัสนันท เลาหะนาคีวงศ ตําแหนง  คนงานท่ัวไป 

๕. นายทรงพล ชาตนิุช  ตําแหนง คนงานท่ัวไป 

๖.  นายหัสนัย  ไทยประสงค ตําแหนง     คนงานท่ัวไป 

๗. นายสันต ิ  หมายชัย  ตําแหนง ยาม 

  โครงสรางและกระบวนการการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากําลังอัตรากําลัง  

พนักงานส่วนตําบลส่วนการคลัง 

-  นักบริหารงานคลัง  

-  นักวิชาการเงินและบัญชี   

-  เจ้าพนักงานพัสดุ   

-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ลูกจ้างประจํา 

-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลูกจ้างประจํา) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-  ผู ้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 

- ผู ้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 

นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล    (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  

 

อัตรากําลังอัตรากําลัง  
พนักงานส่วนตําบลส่วนโยธา 

-  นักบริหารงานช่าง   

-  นายช่างโยธา 

-  ผู ้ช่วยช่างไฟฟ้า 

อัตรากําลังอัตรากําลัง  

พนักงานส่วนตําบลสํานักปลัด 

-  นักบริหารงานทัวไป   

-  เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป 

-  บุคลากร   

-  เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสา  

   ธารณภัย 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-  ผู ้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ฯ    

-  พนักงานขับรถยนต ์   

-  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา   

-  ผู ้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันฯ    

พนักงานจ้างทัวไป 

-  คนงานทัวไป    (จํานวน ๖  คน) 

- ยาม                   (จํานวน  ๑  คน) 

    

 

คณะผู ้บริหารคณะผู ้บริหาร  

อัตรากําลังอัตรากําลัง  
พนักงานส่วนตําบลส่วนสวัสดิการสังคมฯ 

-  นักพัฒนาชุมชน   

-  ผู ้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน 

อัตรากําลังอัตรากําลัง  
พนักงานส่วนตําบลส่วนการศึกษาฯ 

-  นักวิชาการศึกษา 

-  ครูผู ้ดูแลเด็ก  (จํานวน  ๕  คน)  

 



 

๑๘ 

 

๒.๗  ดานงบประมาณ 

รายไดประจําปงบประมาณท่ีผานมา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  เปนเงิน     ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕    บาท    แยกเปน 

 ๑.  รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง               ๑๔๖,๙๕๑.๐๑  บาท 

 ๒.  รายไดท่ีไมใชภาษีอากรและสวนราชการเก็บให   ๑๕,๐๓๒,๘๙๕.๘๔ บาท 

 ๓.  เงินอุดหนนุท่ัวไป       ๑๐,๒๗๑,๓๓๕.๐๐ บาท 

๔.  เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ                    ๑๒,๕๐๐,๖๕๗.๐๐  บาท 

           รวม         ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ บาท 

รายการ 

รายได(บาท) 

ป ๒๕๕๓   ป  ๒๕๕๔ 
ป  ๒๕๕๕ 

(ประมาณการ) 

รายไดจากภาษีอากร ๑๗๓,๔๐๗.๑๑ ๑๔๖,๙๕๑.๐๑ ๑๒,๗๙๕,๔๔๔.๐๐ 

รายไดท่ีไมใชภาษีอากรและ

สวนราชการจัดเก็บให 
๑๕,๑๖๙,๙๐๖.๙๓ ๑๕,๐๓๒,๘๙๕.๘๔ ๑๔๘,๕๘๐.๐๐ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป                                                                                                            ๑๔,๗๑๘,๓๒๖.๐๐ ๑๐,๒๗๑,๓๓๕.๐๐ ๒๑,๖๙๕,๙๗๖.๐๐ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ๖,๒๖๒,๓๐๑.๗๒ ๑๒,๕๐๐,๖๕๗.๐๐ - 

รวม ๓๖,๓๒๓,๙๔๑.๗๖ ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ ๓๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ 

รายรับ/รายจายประจําปงบประมาณท่ีผานมาเปรียบเทียบยอนหลัง  ๓  ป 

              ป   พ.ศ. 

    รายการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ พ.ศ.  ๒๕๕๓ พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

รายรับ ๓๒,๓๕๗,๕๘๙.๕๒ ๓๖,๓๒๓,๙๔๑.๗๖ ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ 

รายจาย ๒๘,๑๗๘,๒๘๖.๑๔ ๓๐,๖๘๓,๕๐๓.๗๘ ๓๔,๑๖๑,๔๖๔.๙๒ 

 

แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบรายรับราย – รายจายยอนหลัง  ๓  ป 

                                                                                                                             (ขอมูล :    สถติจิากสวนการคลัง  อบต.บานเพชร    ณ  วันที่  ๑๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕) 



 

๑๙ 

 

  ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

 

รายการ 

รายได(บาท) 

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ 
ป ๒๕๕๕ 

 (ประมาณการ) 

รายไดจากภาษี

อากร 

๑๙๗,๓๖๐,.๐๓ ๑๗๓,๔๐๗.๑๑ ๑๔๖,๙๕๑.๐๑ ๑๒,๗๙๕,๔๔๔.๐๐ 

รายไดที่ไมใชภาษี

อากร 

๑๑,๔๖๒,๘๐๘.๒๔ ๑๕,๑๖๙,๙๐๖.๙๓ ๑๕,๐๓๒,๘๙๕.๘๔ ๑๔๘,๕๘๐.๐๐ 

เงนิอุดหนุนทั่วไป ๑๗,๖๒๑,๔๓๙,๐๔ ๑๔,๗๑๘,๓๒๖.๐๐ ๑๐,๒๗๑,๓๓๕.๐๐ ๒๑,๖๙๕,๙๗๖.๐๐ 

เงนิอุดหนุนเฉพาะ

กจิ/ 

ระบุวัตถุประสงค 

๓,๐๗๕,๙๘๒.๒๑ ๖,๒๖๒,๓๐๑.๗๒ ๑๒,๕๐๐,๖๕๗.๐๐ - 

รวม ๓๒,๓๕๗,๕๘๙.๕๒ ๓๖,๓๒๓,๙๔๑.๗๖ ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ ๓๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 การบริหารรายรับ-รายจายในปงบประมาณท่ีผานมา เปรียบเทียบยอนหลัง  ๓  ป  

                ป   พ.ศ. 

 

    รายการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ พ.ศ.  ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รายรับ ๓๒,๓๕๗,๕๘๙.๕๒ ๓๖,๓๒๓,๙๔๑.๗๖ ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ 

รายจาย ๒๘,๑๗๘,๒๘๖.๑๔ ๓๐,๖๘๓,๕๐๓.๗๘ ๓๔,๑๖๑,๔๖๔.๙๒ 

 

รายไดประจําปงบประมาณท่ีผานมา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  เปนเงิน     ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕    บาท    แยกเปน 

 ๑.  รายไดที่องคการบรหิารสวนตําบลจัดเก็บเอง          ๑๔๖,๙๕๑.๐๑  บาท 

 ๒.  รายไดที่ไมใชภาษอีากรและสวนราชการเก็บให   ๑๕,๐๓๒,๘๙๕.๘๔ บาท 

 ๓.  เงนิอุดหนุนทั่วไป        ๑๐,๒๗๑,๓๓๕.๐๐ บาท 

๔.  เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ                    ๑๒,๕๐๐,๖๕๗.๐๐  บาท 

           รวม          ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ บาท 

 

 



 

๒๐ 

 

๒.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 

   ผลการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชรในระยะที่ผานมานัน้   

องคการบรหิารสวนตําบลบานเพชรไดกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาต ิ นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอเพื่อตอบสนองกับความตองการ

ของประชาชนภายในตําบล  โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนนิงานในดานตาง ๆ      ดังนี้ 

๒.๓.๑ การดําเนนิงานดานเศรษฐกิจ     

ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการในดานตาง ๆ  เชน  การสงเสริม

อาชีพใหแกกลุมอาชีพตางๆ  เพื่อเพ่ิมรายไดภายในครัวเรอืน  แตเนื่องจากประชาชนสวนใหญในเขตตําบลบาน

เพชรประกอบอาชีพเกษตรกรจงึมุงเนนเพื่อที่จะสงเสริมประสิทธิภาพในการผลิตใหมากข้ึน  และสงเสริมให

เกษตรกรใชปุยอินทรยีแทนปุยเคมี   เนื่องจากชวยลดตนทุนในการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอด

สารพิษ   อีกทั้งยังมีการจัดโครงการอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแกเกษตรกรอยาง

ตอเนื่อง 

  ๒.๓.๒     การดําเนินงานดานสังคม   

                              ในดานสังคมนั้น  องคการบริหารสวนตําบลบานเพชรไดใหความสําคัญกับเยาวชน

และผูดอยโอกาสทางดานการศึกษา  และไดดําเนินการในดานนี้มาโดยตอเนื่อง   เชน  การจัดอาหารเสริม 

(นม)  และอาหารกลางวัน  แกเด็กนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียนไดดื่มนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง   รวมทั้งได

ดําเนนิการสรางศูนยการเรยีนชุมชนบานโคกสวาง (เฉลมิพระเกยีรติ)  และไดดําเนนิการจัดหาหอกระจายขาว

เพื่อการเผยแพรขาวสารแกประชาชน    ผูสูงอายุ   คนพิการ  และผูดอยโอกาส  ไดรับเบี้ยยังชีพอยาง

เหมาะสม  ไดจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในตําบลข้ึนเปนประจําทุกปเพื่อสงเสริมใหประชาชน  และ

เยาวชนภายในตําบลไดเลนกฬีาเพื่อหางไกลยาเสพตดิและสรางความสามัคคีใหเกดิข้ึนในสังคม   

  ๒.๓.๓    การดําเนนิงานดานโครงสรางพื้นฐาน     

                              ในดานโครงสรางพื้นฐาน  ที่ผานมาองคการบรหิารสวนตําบลบานเพชรไดดําเนินการ

กอสรางถนนในสายตาง ๆ  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนทั้งเสนทางการคมนาคมภายใน

ตําบลและระหวางหมูบานตาง ๆ มีความสะดวกมากข้ึน  เสนทางการลําเลยีงผลผลติทางการเกษตรไดรับการ

ปรับปรุง  มีไฟฟาใหแสงสวางตามจุดชุมชนและทางรวมทางแยก  มีโทรศัพทสาธารณะ  รางระบายน้ํา  เสียง

ตามสายทั่วถงึทุกหมูบาน  มีไฟฟาใชทุกครัวเรอืน 

  ๒.๓.๔  การดําเนินงานดานแหลงน้ํา   

                            ดานแหลงน้ํา  เพื่อใหประชาชนภายในตําบลมีแหลงน้ําเพื่อการบริโภค-อุปโภค  เพื่อ

การ    เกษตร  การเลี้ยงสัตว   อยางเพียงพอและทั่วถงึจงึไดดําเนนิการดานแหลงน้ําและใหความสําคัญเปน

อยางมากเนื่องจากประชากรในตําบลบานเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญและที่ผานมาทองถิ่น

ไดดําเนนิการมาตลอด  เชน   การขุดลอกคลอง   การขุดลอกสระน้ํา   การกอสรางเหมืองคอนกรีต   การ



 

๒๑ 

 

กอสรางฝายน้ําลน   การสรางฝายกัน้น้ําข้ึน   รวมทั้งการจัดการดานน้ําประปาหมูบานเพื่อใหประชาชนไดมี

น้ําประปาใชอยางทั่วถงึทุกครัวเรอืน 

  ๒.๓.๕  การดําเนินงานดานสาธารณะสุข                                                                                    

                            ทองถิ่นไดดําเนนิการดานการควบคุมโรคตดิตอและไดดําเนินการดานสาธารณสุขเพื่อ

คุณภาพชีวติที่ดขีองประชาชนในตําบล  เชน  สงเสรมิใหประชาชนไดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัดหา

โตะเตนแอโรบิค  การจัดหาอุปกรณกฬีาใหกับหมูบานทุกหมูบาน  การปองกันโรคพิษสุนัขบาและแมวบาโดย

การจัดหายาฉดีสุนัขและแมวบาปองกันโรคพิษสุนัข-แมวบา     การจัดหาเครื่องพนหมอกควันและทรายอเบธ

แกหมูบานเพื่อปองกันโรคไขเลอืดออก  และไดจัดกจิกรรมการรณรงคใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก  จัดหา

อุปกรณการปองกันโรคไขหวัดนกเพื่อไมใหแพรระบาด  ทัง้นี้เพื่อสุขภาพที่ดแีละคุณภาพชีวติที่ดขีองประชาชน

ในตําบลบานเพชร 

๒.๓.๖ การดําเนนิงานดานการเมืองและการบรหิาร   

          ทองถิ่นไดดําเนินการจัดโครงการอบรมใหความรูดานการปกรองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชนในตําบลสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยสนับสนุนการเพ่ิมทักษะใหบุคลากรของอบต.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและ

สถานที่ปฏิบัตงิานของ อบต.ใหเพียงพอกับการปฏิบัติงานบริการประชาชนนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

บรหิารจัดการ อันประกอบดวยหลักนติธิรรม     คุณธรรม     ความโปรงใส  ตรวจสอบได  สนับสนุนการมี

สวนรวมและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองคกรประชาชนตางๆ ในการปฏิบัติ

กจิกรรมอันเปนสาธารณะเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

๒.๓.๗  การดําเนินงานดานการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม   

        ดานการศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรม  ทองถิ่นไดดําเนนิการในหลาย ๆ ดาน  เชน  

การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณปีระจําปในทุก ๆ ป  การทํานุบํารุงศาสนาเพื่อรักษาวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนยีมประเพณอัีนดงีามของทองถิ่น  การสนับสนุนใหเด็กนักเรยีนไดมีรายไดเสรมิจากการ

สงเสรมิอาชีพใหแกนักเรยีน   อุดหนุนงบประมาณในการจัดการแขงขันกฬีากลุมของตําบลบานเพชร  เด็กมี

การนันทนาการและการกฬีาเพ่ิมข้ึน   

๒.๓.๘  การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม 

 เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมที่ด ี ที่ผานมาองคการบริหาร

สวนตําบลบานเพชรไดจัดโครงการอบรมใหความรูแกประชาชนและปลูกจิตสํานึกในการรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อสภาพแวดลอมที่นาอยู    ไดรวมกันรณรงคการปลูกปาในหลาย ๆ   พื้นที่เนื่องในวัน

สําคัญตาง ๆ  เชน  วันเฉลมิพระชนมพรรษา  วันแมแหงชาติ ฯลฯ  ในพื้นที่ตําบลบานเพชรและสองขางทาง

เพื่อความรมรื่นและสวยงามของธรรมชาตเิพื่อสภาพแวดลอมที่นาอยูอยางยั่งยนืตอไป 

 



 

๒๒ 

 

 

การวเิคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

การวางแผนเปนการพิจารรา  และกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายเปรียบเสมือนเปน

สะพานเช่ือมโยงระหวางปจจุบันกับอนาคต  เปนการคาดการณในสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึน  การวางแผนจึงมีความ

เกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ  ในอนาคต  และตัดสนิใจเลอืกแนวทางปฏิบัตทิี่ดทีี่สุด  โดยผานกระบวนการ

คิดกอนทํา  ฉะนัน้จงึกลาวไดวา  การวางแผนคอืความพยายามที่เปนระบบ  เพื่อตัดสนิใจเลอืกแนวทางปฏิบัติ

ที่ดทีี่สุดสําหรับอนาคต 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  เปนแผนการพัฒนาที่ มี

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ   ยุทธศาสตร

การพัฒนากลุมจังหวัด   ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น   และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น    เพื่อแกปญหาและตอบสนองกับความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจรงิ    

  ๓.๑.๑   การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล    แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ  

แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ    และนโยบายผูบริหาร 

  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ฉบับท่ี  ๑๑ 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตรที่ช้ีนําทศิทางการพัฒนาประเทศ

ระยะกลาง   เพื่อมุงสูวสิัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป 

พ.ศ.๒๕๗๐ ซ่ึงกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรบีนวถิีชีวิตแหงความพอเพียง ยึด

ม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ 

สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิต

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแขงขัน

ไดในเวทโีลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

๑.วสัิยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข   ดวยความเสมอภาค   เปนธรรม   และมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง” 

๒. พันธกจิ 

๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ    ทุกคนมีความม่ันคงในชีวติ   ไดรับการคุมครอง

ทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถงึและเทาเทยีม มีโอกาสเขาถงึทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ

ภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสรมิพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 

บทที่  ๓ 



 

๒๓ 

 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรยีนรูตลอดชีวติ  มีทักษะและการดารงชีวติอยางเหมาะสม 

ในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลติและบรกิารใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และ

ภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกจิและสังคม 

๔) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน 

รวมทัง้สรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ

 ๓.  วัตถุประสงค 

๑) เพื่อเสรมิสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันตสิุข 

๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม 

จรยิธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิใหเตบิโตอยางมีเสถยีรภาพ คุณภาพ และยั่งยนื มีความเช่ือมโยงกับเครือขาย

การผลติสนิคาและบรกิารบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง

ทางอาหารและพลังงาน การผลติและการบรโิภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา 

๔) เพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ

นเิวศ และเปนฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

๔.  เปาหมายหลัก 

๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวน

ผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนภีาพลักษณการคอรรัปช่ันไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรยีนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากข้ึน 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลคา

ผลติภัณฑของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

รวมทัง้เพ่ิมพื้นที่ปาไมเพือ่รักษาสมดุลของระบบนเิวศ 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข  เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตอยางมีคุณภาพและ 

ยั่งยนื ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณไดยากและ 

ซับซอนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดทศิทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่

เหมาะสม  โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปูองกันปจจัยเสี่ยง และเสรมิรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง 



 

๒๔ 

 

ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ   มีโอกาสเขาถงึทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ 

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมอยางเปนธรรม   รวมทัง้สรางโอกาสทางเศรษฐกจิดวยฐานความรู   และความคิด 

สรางสรรคบนพื้นฐานการผลติและการบรโิภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและ 

ยั่งยนื ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวติอยางยั่งยนื  

๓) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

๔) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิสูการเตบิโตอยางมีคุณภาพและยั่งยนื 

๕) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกจิและ

สังคม 

๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

๖.การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๑  สูการปฏบิัติ 

การบรหิารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยดึแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนกรอบทศิทางหลัก และแปลงสูการปฏิบัติใน

ระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่   โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่

ภารกจิ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเช่ือมโยงการพัฒนา

จากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน เพ่ิมการใชองคความรู เทคโนโลยี  นวัตกรรม   และความคิด

สรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนทัง้ระดับพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชนใช

กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกจิเอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการให

การขับเคลื่อนเกดิประสทิธภิาพดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกปญหา

และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที ่โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

๖.๑ การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขารวมใน

การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธใหทุก

ภาคสวนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สรางความเขาใจใหภาคการเมืองในเปาประสงคและ

แนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ และผลักดันใหภาคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสาน

ในการจัดทํานโยบาย รวมทัง้จัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เผยแพรใหภาคีการพัฒนารับรูและ

นําไปปฏิบัติ 

๖.๒ การสรางความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร 

ราชการแผนดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใตยุทธศาสตรของ

แผนพัฒนาฯฉบับที ่๑๑ ที่เสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มี

ความเช่ือมโยงกัน และจัดทําเปนแผนการลงทุนหรอืแผนพัฒนาเฉพาะดานที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ 



 

๒๕ 

 

เช่ือมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร ประเด็นพัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ ๑๑ เขากับนโยบายรัฐบาล แผนการบรหิารราชการแผนดิน และแผนระดับตางๆ จัดทํายุทธศาสตรการ 

จัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรร

งบประมาณที่สอดคลองกัน รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม

จังหวัด และแผนทองถิ่นภายใตแนวทางการพัฒนาภาคที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน

ผลักดันใหภาคเอกชนนําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดทํา

แผนการลงทุนทางธุรกจิ 

๖.๓ การสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนของภาคกีารพัฒนาตางๆ นําการวจิัย 

เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร จัดทําฐานขอมูลที่ภาคสวนตางๆ เขาถึงและใช

ประโยชนไดงาย รวมทัง้สรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมกจิกรรมการพัฒนา 

๖.๔ การเพ่ิมประสทิธภิาพกลไกรับผดิชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถขับเคลื่อน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีไดอยางมปีระสทิธภิาพ สนับสนุนใหเช่ือมโยง 

คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยูนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเปนกรอบดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมให

จังหวัดเปนจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีสวนรวม

ขับเคลื่อนแผนฯ มากข้ึน 

๖.๕ การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ได

อยางมปีระสทิธภิาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา สรางความ

เขมแข็งของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันใหสถาบันการศกึษาในพื้นที่เขารวมพัฒนาชุมชนใหมากข้ึน สนับสนุนใหภาคเอกชน

มีบทบาทนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

๖.๖ การตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยตดิตามความกาวหนา ประเมินผลสําเร็จ 

และผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตรและผลการพัฒนาใน

ภาพรวม พัฒนากลไกการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร

จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่ และ

การตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกลุมติดตามความกาวหนา

ตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการตางๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเช่ือมโยงเปน 

เครอืขายในทุกระดับ ทัง้ฐานขอมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นที่ 

     ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

จังหวัดท่ีเปนสมาชิก   ไดแก   ชัยภูม ิ  นครราชสมีา   บุรีรัมยและสุรินทร 

วสัิยทัศน   ประตูสูอีสานสากล  “Norteast   Gateway  to  Global  Communities” 



 

๒๖ 

 

เปาประสงค   สังคมเขมแข็ง   ประเทศชาตม่ัินคง 

ประเด็นยุทศาสตร 

 ๑.  การพัฒนาการผลติสนิคาเกษตรอินทรยี(ขาวหอมมะล)ิเพื่อการสงออก  โดยการเพ่ิมศักยภาพใน

การผลติเกษตรอินทรยีเพื่อการสงออก   และการเพ่ิมความเขมแข็งและเช่ือมเครอืขายสถาบันเกษตรเพื่อการ

แปรรูปและการตลาด 

 ๒.  การพัฒนาการแปรรูปสินคาการเกษตร   โดยการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตขาวหอมมะลิ   มัน

สําปะหลัง  การแปรรูปและการสงออก   การรักษาสิ่งแวดลอม 

 ๓.  การพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม   โดยเนนตลาดนําการผลิต   การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ผลติภัณฑผาไหม   และการสงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยนื 

 ๔.  การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   โดยการจัดกระบวนการเรยีนรูและเพ่ิมทักษะแรงงาน   สงเสริม

การลงทุนดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 

 ๕.  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว   โดยการเพ่ิมศักยภาพแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ

ทองเที่ยว  การเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยวและการเพ่ิมศักยภาพสนิคา  

แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ 

 ๑.  โครงการเพ่ิมศักยภาพในการผลติ 

 ๒.  โครงการเพ่ิมความเขมแข็งและเช่ือมเครอืขายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด 

 ๓.  โครงการกาวไกล    ไหมไทยสูตลาดโลก   (Thai  Silk  for  the  World)  เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

ผลติภัณฑใหม 

 ๔.  โครงการจัดตัง้ศูนยจัดหาแรงงานกลางและศูนยฝกอบรมสิ่งทอ 

 ๕.  โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและสงเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 ๖.  โครงการสรางเครอืขายพันธมิตร (Cluster)  ของผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 ๗.  โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนชองจอม   จังหวัดสุรินทร  เพื่อเช่ือมแหลงทองเที่ยว  นครวัต – 

นครธม 

 ๘.  โครงการสรางโลกใหมใหชางไทย   อําเภอทาตูม   จังหวัดสุรินทรเพื่อแกไขปญหาชางเรรอนใน

กรุงเทพฯ  และสงเสรมิการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

 ๙.  โครงการสรางพิพิธภัณฑภูมิปญญาเมืองอีสาน   ที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อนําเสนอ

ศลิปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา   วถิชีีวติและอารยธรรมอีสานเปนการสรางเรื่องราวสงเสรมิการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

วสัิยทัศนจังหวัดชัยภูม ิ

“เปนเมืองที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ  ควบคูกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  เพื่อคุณภาพชีวติที่ดตีามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” 

พันธกจิ 



 

๒๗ 

 

      ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมใหมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

      ๒.๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยว 

      ๒.๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณและยั่งยนื 

      ๒.๔ สรางสังคมอยูดมีีสุข  เขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาขีดความสามรถในการผลติ  การจัดการสินคาและบริการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

อยางมปีระสทิธภิาพ   สมดุลและย่ังยืน 

      กลยุทธและแนวทาง 

๑. การเพ่ิมประสทิธภิาพและศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 

๑.๑  การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 

                อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อใหสามารถใชประโยชน 

จากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดยั่งยนื 

๑.๒  พัฒนาคุณภาพสนิคาการเกษตร  การตลาด  และเครือขายสนิคา 

๑.๒.๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเกษตร  การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรใน

ระดับชุมขนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการผลติสนิคาเกษตร 

๑.๒.๒  สงเสรมิการวจิัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยดีานการเกษตรที่เหมาะสมและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม  เพื่อลดตนทุนการผลติ  และรับรองการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

๑.๒.๓  สงเสริมการผลิตพืชทดแทน  การปลุกพืชพลังงานทดแทนในที่รกรางวางเปลา  และ

สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนจากผลผลติทางการเกษตร 

 ๒.  พัฒนาฝมอืแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยางเปนระบบ 

๒.๒.๑  สนับสนุนการฝกอบรมแรงงานใหมีความรูและพัฒนาทักษะฝมือที่ไดมาตรฐานสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน  เพื่อเตรียมการรับรองการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใต

ประชาคมอาเซียน  ทัง้ฝกอาชีพอิสระใหกับคนหางานตามความตองการของตลาดแรงงาน 

๓. การเพ่ิมประสทิธภิาพและศักยภาพการผลติภาคบริการ 

๓.๑ พัฒนาผลติภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

๓.๑.๑ ศักยภาพองคกรวสิาหกจิชุมชนใหเกดิความเขมแข็ง  พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการให

มีความคิดในเชิงสรางสรรค  สามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลติและบรกิาร 

๓.๑.๒  สงเสรมิงานวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑชุมชนและทองถิ่น  โดนใชทรัพยากรและภูมิปญญา

ทองถิ่นควบคูกับองคความรูสมัยใหม  สงเสริมกิจกรรมการประกวดแขงขันการประยุกตใชความคิด

สรางสรรคในกลุมเยาวชนและผูประกอบการ 



 

๒๘ 

 

               ๓.๑.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน  สนับสนุนใหมีศูนยกระจายและ

แสดงสนิคา  และพัฒนาชองทางการตลาดทัง้ในและตางประเทศ 

               ๓.๑.๔  เสริมสรางชุมชนใหมีการใชความคิดสรางสรรคผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นองคความรู  

เอกลักษณ  วัฒนธรรมในการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมของสินคา  มีการรวมกลุมผูผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพา

ตนเองได 

๓.๒  พัฒนาผูประกอบการและเครือขายดานการตลาด 

 ๓.๒.๑  พัฒนาองคความรูดานการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนยบมเพาะผูประกอบการให

ครอบคลุมสนิคาและบรกิาร  เพื่อใหผูประกอบการสามารถแขงขันกันได  ตลอดจนเสรมิสรางองคกรวสิาหกจิ

ชุมชน(SMEs)ใหเกดิความเขมแข็ง  และเขาถงึแหลงทุนได 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณคาไดมาตรฐานกลยุทธและแนวทาง 

   ๑. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหมคีุณภาพมาตรฐาน 

      ๑.๑  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม  และสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมที่ศักยภาพใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน  สอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อเปนจังหวัดทองเที่ยวช้ันนําของภาคอีสาน 

๑.๒  สงเสรมิธุรกจิการทองเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการทองเทีย่วเพื่อสรางคุณคาและ

มูลคาเพ่ิมทางการทองเที่ยว 

๑.๓  พัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบครบวงจรและทองเที่ยวไดตลอดทัง้ปและทุกฤดูกาล 

๑.๔  ประชาสัมพันธเผยแผกิจกรรมการตลาดของแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังการตลาดการ

ทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

   ๒. บริหารจัดการการทองเท่ียวใหเกดิความสมดุลและย่ังยืน 

 ๒.๑  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยว  ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวย

ความสะดวก  ปลอดภัย  และสุขอนามัย  ตลอดจนใหความสําคัญกับการเขาถึงแหลงทองเที่ยวของผูพิการ

และสูงอายุ 

๒.๒  เสรมิสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชน  และวิสาหกิจชุมชน  ใหเขา

มามีบทบาทในการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่บูรณาการเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และ

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวสูความยั่งยนื 

๒.๓  พัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน  และบริการ  เพื่อพัฒนาสินคาการทองเที่ยวที่

สรางสรรคจากเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่นโดยใชความรูและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม 

๒.๔  พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  และบรกิารใหมีคุณภาพและปรมิาณที่เพียงพอ 

๒.๕  พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและเช่ือมโยงขอมูล

การทองเที่ยวระดับจังหวัดเขากับการทองเที่ยวระดับชาต ิ เพื่ออํานวยการความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวตางชาต ิ



 

๒๙ 

 

๒.๖  สงเสรมิใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว  เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น 

๒.๗  การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวอยางมี

ประสทิธภิาพ 

๓.  สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมศีักยภาพในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว   

  ๓.๑ พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเปนระบบ  โดยสนับสนุนให องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวม 

๓.๒  สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมแบบมสีวนรวมอยางย่ังยืน 

กลยุทธและแนวทาง 

 ๑. การอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม 

๑.๑  สงเสรมิและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน   องคกรปกรองสวนทองถิ่นและทุกภาคสวน  

ในการอนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนา  และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ รวมทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๒  การบริหารจักการที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนอยางเหมาะสมรวมทั้ง

แกปญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ  และลดขอพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดนิของรัฐ 

๑.๓  เสรมิสรางความเข็มแข็งขององคกรลุมน้ําและองคกรทองถิ่นในการจัดการน้ําและการ

จัดทําแผนบรหิารจัดการน้ําในแตละลุมน้ําอยางบรูณาการที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่นอําเภอและจังหวัด/

กลุมจังหวัด เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพการจัดการน้ํา 

๒.การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางบรูณาการ 

  ๒.๑  พัฒนาชุมชนใหเข็มแข็ง  และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลและยั่งยืน  ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพ 

ของทองถิ่นและชุมชนเพื่อใหเกิดความเปนหุนสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

เหมาะสม 

  ๒.๒  สงเสริมใหชุมชน  ทองถิ่น  และองคกรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุมและการสราง

เครอืขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อใหเกิดความตระหนักและทัศนคติที่เปน

มิตรกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  ๒.๓  เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกรองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะมูลฝอยและการ

จัดการน้ําเสยีชุมชน 

  ๒.๔  สงเสรมิบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวมใน

พื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนเิวศ ใหคนกับปาอยูรวมกันอยางยั่งยนื 



 

๓๐ 

 

  ๒.๕  การสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยการอนุรักษ การวจิัยและพัฒนาพันธุกรรมทองถิ่นและพืชพื้นบาน เพื่อสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคา

และบรกิารที่มีมูลคาเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิสรางสรรค 

  ๒.๖  สงเสรมิเกษตรกร  ชุมชน  และทองถิ่นวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยเีหมาะสมกับทองถิ่นใน

การใชพลังงานทดแทน  การผลิตพืชพลังงานทดแทน  การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกรางเพื่อสราง

รายได  และลดรายจายดานพลังงาน 

 ๓.การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมอืกับภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ และการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมอิากาศ 

  สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการ  โรงเรยีน  และทองถิ่น  ใหมีการเตรียมความพรอม  

จัดทําแผนปฏิบัตกิารรองรับภัยพิบัต ิ และการซักซอมรับมือภัยพิบัตอิยางสมํ่าเสมอ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 กลยุทธและแนวทาง 

 ๑.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

  ๑.๑  เพ่ิมศักยภาพและสงเสริมใหศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีบทบาทนําในการปลุกฝง

คุณธรรมจรยิธรรมใหแกประชาชน  รวมทั้งรวมกับครอบครัว  ชุมชน  และสถาบันการศึกษา  ในการสราง

คานยิมครอบครัวอบอุน  และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนเด็กด ีมีคุณธรรมนําความรู 

  ๑.๒  สรางเครือขายชุมชน/ทองถิ่น  และทุกภาคสวน  เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ศลิปวัฒนธรรม  เฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก

และเยาวชน  และฟนฟูเผยแพรสบืสานคุณคาของวัฒนธรรม  ประเพณ ี คานยิม  ซ่ึงเปนวถิชีีวติที่ดงีาม 

  ๑.๓  สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชน  และประชาชนผูมีความรูความสามารถดานวัฒนธรรม

ไดมีเวทีแสดงออก  เผยแพร  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ

ทองถิ่นอยางตอเนื่อง 

  ๑.๔  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีดความสามารถใหเหมาะสมและสอดคลอง

กับพัฒนาความรูทางวชิาการและสตปิญญาทางอารมณที่เข็มแข็ง    รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  เพื่อปองกัน

กันและแกไขปญหาสังคม 

  ๑.๕  เสริมสรางสภาพแวดลอมที่นาอยูโดยสงเสริมใหภาครัฐ  องคกรปกรองสวนทองถิ่น

รวมกับชุมชน  สามารถวางและจัดทําผังเมือง  การจัดบริการข้ันพื้นฐาน  และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่

เหมาะสมในพื้นที่ในประสทิธภิาพ สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของประชาชน  ควบคูกับการ

บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะ  และสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

  ๑.๖   สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สรางรายได   และสงเสริมการออม  

เพื่อใหประชาชนมีความม่ันคงในการดํารงชีวติ 



 

๓๑ 

 

  ๑.๗  สงเสริมการสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรม

หมูบาน  สูสภาวัฒนธรรมตําบล 

  ๑.๘  สงเสรมิใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนไดปฏิบัตติามหลักธรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม  

จรยิธรรมและคานยิมทีด่งีาม 

  ๑.๙  ขยายโอกาสการมีงานทําและเพ่ิมทางเลอืกในการประกอบอาชีพ 

  ๑.๑๐  สงเสรมิและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดย

การจัดกจิกรรมและเพ่ิมชองทางใหประชาชนเขาถงึกฬีาและนันทนาการ 

  ๑.๑๑  สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนํา

วทิยาศาสตรทางการกฬีามาใชอยางจรงิจัง 

๑.๑๒  สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีการออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจําเพื่อ

เสรมิสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

  ๑.๑๓  สงเสรมิ  สนับสนุนการดําเนนิงานของทองถิ่นในงานเมืองนาอยูอยางตอเนื่อง 

 ๒.   การพัฒนาการศกึษา 

  ๒.๑   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางกระบวนการ

เรยีนรู  ปลูกฝงจติสํานกึคานยิม  คุณธรรม  ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

  ๒.๒  สรางโอกาสและทางเลอืกสําหรับประชาชนในการเขาถึงบริการการศึกษา  และแหลง

เรียนรู   ตลอดจนสรางปจจัยและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง

ตอเนื่องใหกับทุกชวงวัย 

  ๒.๓   สงเสรมิการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการศกึษา  พัฒนาระบบบรหิารจัดการความรูเพื่อการเรยีนรูใหทั่งถงึและเทาเทยีม 

  ๒.๔   สรางความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา   และสรางหลักประกัน

โอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส  ผูยากไรและผูพิการ   รวมทั้งพัฒนาเครือขายความรวมมือในการ

ใหบรกิารและชวยเหลอืทางการศกึษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส 

  ๒.๕   สงเสรมิการผลติและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาด   เพื่อรับรองการเปดเสรปีระชาคมอาเซียน 

 ๓.   การพัฒนาการสาธารณสุข 

  ๓.๑   เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไม

เปนอุปสรรค   รวมทั่งพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

  ๓.๒   พัฒนาระบบบรกิารวชิาการและการบรหิารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุขใหมี

คุณภาพ  ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 



 

๓๒ 

 

  ๓.๓  พัฒนาระบบเฝาระวัง   ปองกันและควบคุมโรค   รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนใน

ชุมชนโดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของเครอืขาย 

  ๓.๔   สนับสนุนสรางแรงจูงใจ   ทักษะความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรับรองการขยาย

ภารกจิในการปฏิบัตงิานดานพฤตกิรรมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื่อรัง   โดยเช่ือมโยงการดําเนินการ

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๔.   การรักษาความมั่นคง   ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

  ๔.๑   สงเสรมิการมีสวนรวมของชุมชนประชาชนในการรักษาความสงบเรยีบรอยของหมูบาน/

ชุมชน   การแกไขปญหายาเสพตดิในเชิงรุก   และพัฒนาระบบการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดใน

หมูบาน/ชุมชน 

  ๔.๒   เรงรัดปราบปรามการคายาเสพตดิ   และผูมีอิทธพิลในทุกๆ ดาน   ดําเนินการปองกัน

มิใหกลุมเสี่ยงตกเปนเหยื่อของยาเสพติด   ตลอดจนบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับไปใชชีวิตใน

สังคมได   โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

 ๕.   การสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  ๕.๑   สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบ

ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนพระประมุข   สรางกลไกชุมชนในการสงเสรมิประชาธิปไตยเพื่อให

เกดิความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน 

  ๕.๒   สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและผูนําชุมชนใหมีประศักยภาพในการบริหาร

จัดการและจัดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมของชุมชน 

  ๕.๓   สงเสรมิกระบวนการเรยีนรูของชุมชน   ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใน

การพัฒนาชุมชน   ผานกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน 

 ๖.   การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดี 

  ๖.๑  พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐแกประชาชน   โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยใชในการบรกิารเชิงรุก   เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

  ๖.๒   สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง

สงเสรมิขีดความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชนตําบลและอําเภอ   

ใหสามรถเช่ือมโยงกับการทําแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแกไข

ปญหาและพัฒนาฟนที่ไดตรงตามความตองการของประชาชน 

 

 

 

 



 

๓๓ 

 

  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิ

 

วสัิยทัศน 

อปท.ชัยภูม ิ บูรณาการพัฒนา เพ่ิมมูลคาเกษตรกรรม 

วัฒนธรรม   การศกึษา   กีฬาลํ้าเลศิ 

เมอืงนาอยู   อูพลังงานทดแทน   แดนแหลงทองเท่ียว 

พันธกจิ 

๑.สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการลงทุน ของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

การเกษตรใหเปนฐานในการสรางานและกระจายรายได โดยใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพ่ิม การเพ่ิม

ผลผลติคุณภาพ ประสทิธภิาพ และการปลอดสารพิษ 

๒.พัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรม และรอบรูอยางทัน มีสุขภาวะที่ดี อยูครอบครัว

อบอุน ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองได 

 ๓.พัฒนาและสงเสรมิแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิศลิปะ และวัฒนธรรมอยางบูรณาการโดย

พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบครบวงจร สามารถทองเที่ยวไดตลอดป และเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป 

 ๔.พัฒนาทองถิ่นใหนาอยู มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้ง

เสรมิสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ 

 ๕.สรางระบบการบรหิารการจัดการที่ดีใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทัง้ถิ่น เพื่อเกื้อหนุนตอ

การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

 จากการวเิคราะหวสิัยทัศน   พันธกจิ สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาใน

ภาพรวม ดังนี้   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลผลติทางการเกษตร 

เปาประสงค 

๑. เพื่อเพ่ิมประสทิธภิาพระบบการบรหิารจัดการผลผลติทางการเกษตร 

๒. การบริหารจัดการการใชทรัพยากรน้ํา 

๓. การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลผลติทางการเกษตร เพื่อเกษตรกรมีคุณภาพชีวติที่ดข้ึีน 

กลยุทธและแนวทาง 

 เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและน้ําอยางยั่งยนื 

แนวทาง 

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงพื้นฐานดานการเกษตรเพื่อเขาสูแหลงผลิตและตลาด 

๒. การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อแกไขปญหาภัยแลงและอุกทกภัย 



 

๓๔ 

 

๓. เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิคาเกษตร 

๔. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสนิคาเกษตรและผลติภัณฑ 

๕.  สงเสรมิการทํางานเกษตรและแนวพระราชดําร ิ เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรยี การลด

สารเคมีในการผลติสนิคาเกษตร ปรับปรุงคุณภาพดนิ 

 ๖.  สนับสนุนการผลิตและการจําหนาย โดยใชแรงงาน วัตถุดิบ สินคาและบริการที่มีอยูใน

ทองถิ่น 

 ๗.  สงเสรมิระบบเกษตรอินทรยี โดยปุยอินทรยีและปุยชีวภาพ 

 ๘.  การสงเสรมิการปลูกพชื พลังงานทดแทนและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากผลการ

ผลติทางการเกษตรและพลังงานทางเลอืกอ่ืนๆ 

 ๙.  เพ่ิมประสทิธภิาพและบรหิารจัดการผลติภัณฑชุมชน สนับสนุนใหมีศูนยกระจายและแสดง

สนิคา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  

เปาประสงค 

๑.   ประชาชนไดรับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย อยาง

ตอเนื่อง 

 ๒.  สถานศกึษาและบุคลากรทางดานการศกึษาไดรับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

 ๓.  อนุรักษและสบืสานดานศาสนา ศลิปะ ประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

กลยุทธและแนวทาง 

 พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทาง 

๑.  สงเสรมิการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบการศกึษาและตามอัธยาศัย 

๒. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกและสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวติ 

๓. ปลูกจติสํานกึใหคนในชุมชน มีสวนรวมในฟนฟูเผยแพรและสบืสานวัฒนธรรมที่เปนวถิชีีวติ 

ประเพณ ีคานยิมที่ดงีามและภูมิปญญาทองถิ่น 

๔. สงเสรมิการปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมใหแกประชาชน รวมทัง้รวมกับครอบครัว ชุมชน 

สถานศกึษาในการสรางคานยิมครอบครัวอบอุน  และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปน

คนด ีมีคุณธรรม 

๕. อนุรักษและสบืสานงานศาสนา ศิลปะ ประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

๖. สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนและประชาชนมีความรู ความสามารถดานวัฒนธรรม ไดมี

เวทแีสดงออก เผยแพร แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตาง  ๆ

๗. สงเสรมิการผลติและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด เพื่อรองรับการเปดเสรปีระชาคมอาเซียน 



 

๓๕ 

 

๘. สงเสรมิการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสทิธภิาพการจัด

การศึกษา เพื่อการเรยีนรูใหทั่วถึงและเทาเทยีมกัน 

๙. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ในการสรางกระบวนการเรยีนรู การปลูกฝง

จติสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมที่ด ี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

เปาประสงค 

๑. สงเสรมิใหประชาชนเกดิความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน มีสวนรวมในการสงเสรมิ

ระบอบประชาธปิไตย 

๒. ประชาชนไดรับการดูแลอยางทั่วถงึตลอดชีวติ 

๓. ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่ม่ันคง 

๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดข้ึีน 

๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

กลยุทธและแนวทาง 

 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

แนวทาง 

 ๑. สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองและการพัฒนาทองถิ่น 

 ๒.เสรมิสรางสุขภาพอนามัยและการออกกําลังกายของประชากรทุกวัยใหมีสุขภาพและใจที่

แข็งแรง 

 ๓.สงเสรมิการรักษาความสงบเรยีบรอยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน การแกไขและ

ปองกันปญหายาเสพตดิ 

 ๔.สงเสรมิสวัสดกิารใหแกเด็ก สตร ีคนชรา คนพิการ ผูยากไร ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส

ในสังคม ใหมีคุณภาพชีวติที่ดข้ึีน 

 ๕.เสริมสรางอาชีพในชุมชนใหมีรายได เพื่อทางเลอืกในการประกอบอาชีพ 

 ๖.สงเสรมิบทบาทครอบครัว องคกรทางศาสนา โรงเรยีน ชุมชน ในการเกื้อหนุนคนไทยใหเปน

คนด ีมีคุณธรรม จรยิธรรม ซ่ือสัตยสุจรติ สามัคคีและรักทองถิ่น 

 ๗.สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สรางรายได 

 ๘.องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมือง จัดบริการข้ันพื้นฐานและพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของประชาชน 

 ๙.สงเสรมิและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัด

กจิกรรมเพ่ิมชองทางใหประชาชนเขาถงึกฬีาและนันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาการทองเท่ียว 



 

๓๖ 

 

เปาประสงค 

 ๑.แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สามารถรองรับ

นักทองเที่ยวไดอยางมีคุณภาพ 

 ๒.สนิคาและบรกิารดานการทองเที่ยวมีมูลคาเพ่ิม 

 ๓.สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

กลยุทธและแนวทาง 

 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมปีระสทิธภิาพ 

แนวทาง 

 ๑.สงเสรมิและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 ๒.สงเสรมิบทบาทชุมชนและองคกรชุมชนในทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการบรหิารจัดการแหลง

ทองเที่ยวอยางครบวงจร 

 ๓.พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดมิและสงเสรมิแหลงทองเที่ยวใหมใหมีศักยภาพคุณภาพมาตรฐาน

สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดตลอดป 

 ๔.สนับสนุนการรวมกลุมสนิคาชุมชน และการบรกิารเพื่อการทองเที่ยว และเพื่อเพ่ิมทางเลอืก

ในการประกอบอาชีพใหกับประชาชน 

 ๕.พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเขาถงึแหลงทองเที่ยวไดอยางทั่วถงึ 

 ๖.พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและเช่ือมโยงขอมูล

การทองเที่ยวระดับจังหวัดเขากับการทองเที่ยวในระดับชาติ 

 ๗.สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชน เพื่อการทองเที่ยวเพื่อเพ่ิมทางเลือกการ

ประกอบอาชีพใหกับประชาชน 

 ๘.พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเปนระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 

 ๑.มีการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยางมีประสทิธภิาพ ปาไมและทรัพยากรดินไดรับ

การอนุรักษและฟนฟู 

 ๒.องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน มีศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่น 

กลยุทธและแนวทาง 

 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษอยางท่ัวถงึ 

แนวทาง 



 

๓๗ 

 

 ๑.สงเสรมิบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการปาชุมชน การปลูกปา การอนุรักษฟนฟูดิน

และน้ํา เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปา การเผาปาและฟนที่การเกษตร 

 ๒.สรางจติสํานกึในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 ๓.บรหิารจัดทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของชุมชน ภาคเอกชน

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๔.การควบคุมมลพิษ การกําจัดขยะทัง้ในสวนของชุมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

 ๕.การบรหิารจัดการของเสยีในระบบรวม เชน  ปญหาน้ําเสยี ปญหาขยะ 

 ๖.สงเสริมเกษตรกรชุมชน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะกับทองถิ่นในการใชพลังงาน

ทดแทน การปลูกพชืพลังงานทดแทนเพื่อสรางรายได และลดรายจายดานพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๖  การบริหารกจิการบานเมืองท่ีด ี

เปาประสงค 

 ๑.องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถอํานวยความสะดวกและใหบรกิารอยางมีมาตรฐานและ

เปนที่ยอมรับของประชาชน 

 ๒.องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบรหิารจัดการ 

 ๓.องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

กลยุทธและแนวทาง 

 การบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี

แนวทาง 

 ๑.พัฒนาขาราชการและบุคลากรใหมีสมรรถนะ ศักยภาพ ทัศนคต ิและจติสํานึกที่เอ้ือตอการ

บรกิารประชาชน 

 ๒.ปรับปรุงแบบการใหบรกิารประชาชน อํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนการทํางานและนํา

เทคโนโลยใีหมๆ  มาใชในการใหบรกิาร เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 

 ๓.สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของทาง

ราชการผานสื่อตางๆ 

 ๔.จัดทําแผนผังอยางมีประสทิธภิาพ ตรงตามความตองการของประชาชน 

 ๕.สงเสรมิการพัฒนาหนวยงานไปสูองคกรแหงการเรยีนรู 

 ๖.สรางจติสํานกึ คานยิม จรรยาบรรณของทองถิ่น พนักงานในการปฏิบัติราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนปองกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบในวงราชการ 

 

 

 



 

๓๘ 

 

   การพัฒนาตามนโยบายผูบริหารทองถิ่น 

๑.    นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

  ๑.   สงเสรมิใหมีการฝกอบรมอาชีพอิสระใหกับประชาชนทุกกลุมในตําบล  ใหมีการเรียนรู

และพัฒนาดานอาชีพ  การตลาด ระบบการผลติ เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลติภัณฑ  

  ๒.   จัดหาตลาดกลางเพื่อเพ่ิมชองทางจําหนายสนิคาและผลติภัณฑของกลุมอาชีพในตําบล 

  ๓.   ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยูในตําบลกอใหเกิดการดึงดูด

ความสนใจของนักทองเที่ยวทัง้ในจังหวัดและตางจังหวัด  เพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกจิของตําบล 

   ๒.   นโยบายดานสังคม 

 ๒.๑   ดานการศกึษา 

๑. พัฒนาและปรับศูนยเด็กเล็กในตําบลใหมีสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมความ

พรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรยีน 

๒.  สงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐานใหมีมาตรฐานและคุณภาพ 

๓. สนับสนุนใหนักเรยีนนักศกึษาไดเขามาทํางานเสริมในชวงปดภาคเรียนเพื่อเปนการแบง

เบาภาระผูปกครอง 

๔.  จัดใหเด็กรับอาหารเสริม(นม) อยางทั่วถึงรวมทั้งอาหารกลางวันตลอดภาคเรียนและ

ชวงปดเทอม 

๕.  สนับสนุนจัดการศึกษานอกโรงเรยีน (ศูนย  กศน. ตําบลบานเพชร)  เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ความรูใหกับประชาชนใหไดรับการศกึษาครบทุกหมูบาน 

  ๒.๒   ดานกฬีา และนันทนาการ   

๑.  สงเสริมและสนับสนุนเยาวชนใหรักการเลนกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงและหางไกลยาเสพติด  

สงเสรมิใหมีชมรมกฬีา  พัฒนาพื้นฐาน  จัดหาอุปกรณกฬีาใหเพียงพอ และจัดใหมีการแขงขันกฬีาเปนประจํา 

      ๒.  พัฒนาปรับปรุงสนามกฬีาประจําหมูบาน  ใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน 

๒.๓  ดานศาสนา  ศลิปะ  และวัฒนธรรม 

  ๑.  จัดใหมีการอนุรักษและสงเสรมิขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวัฒนธรรมในรูปแบบตาง  ๆ  

เชน  งานวันสงกรานต  วันเขาพรรษา  วันลอยกระทง  งานประเพณีทําบุญวันข้ึนปใหมวันสําคัญทางศาสนา

ตาง  ๆ 

   ๒.  จัดใหมีความรวมมือกับทางวัด และสมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวขางกับทางศาสนา  ศิลปะ และ

วัฒนธรรม  ในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการ

ดํารงชีวติ 

 

 



 

๓๙ 

 

๒.๔  ดานการสาธารณสุข 

  ๑.  สงเสรมิใหประชาชนมีการจัดกลุม   ชมรม   เพื่อจัดกิจกรรมออกกําลังกาย  โดยใหการ

สนับสนุนทุกกลุมอายุใหมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ด ี  หางไกลอบายมุข  โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและผูสูงอายุ  

  ๒.  เรงรัดขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสูประชาชนอยางทั่วถึง  โดยประสานงานอยาง

ใกลชิดกับสาธารณสุขอําเภอ   จัดการฝกอบรม   ทบทวนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  

เพื่อให   อสม.  เปนแกนหลักในการพัฒนาดานสาธารณสุขข้ันมูลฐานอยางแทจรงิ  และมีประสทิธภิาพ 

  ๓.  จัดใหมีการควบคุมและระงับโรคตดิตอ  เชน  การปองกันโรคไขเลือดออกการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา  เปนตน  โดยการประสานการทํางานกับอนามัย สาธารณสุขอําเภอ  และ  อสม 

   ๒.๕  ดานการพัฒนาชุมชน  และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

   ๑.  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน   เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมการทํางานกับองคการบริหาร

สวนตําบลและเพื่อปองกันและปราบปรามปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิในชุมชน  โดยการจัดฝกอบรม

ตํารวจอาสาใหความรูและสรางเครอืขายในการทํางานของชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยนื 

   ๒.๖  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๑.  จัดใหมีการปองกันและระงับภัย   ตาง  ๆ   โดยจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือที่มีประสทิธภิาพ

ในการปองกันและระงับภัย  และจัดฝกอบรม  อปพร.  เพื่อสามารถชวยดําเนนิการและประสานการทํางานกับ

องคการบรหิารสวนตําบล 

   ๒.  ใหการชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัตทิางธรรมชาตอิยางรวดเร็วตามระเบียบ  อํานาจหนาที่  

ที่สามารถกระทําได  

   ๒.๗  ดานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห 

๑.  จัดใหมีสวัสดกิารแกผูดอยโอกาส   เชน  เบี้ยยังชีพคนชรา  คนพิการ  และผูติดเช้ือHIV  

ใหไดรับความชวยเหลอือยางเหมาะสม  โดยการเพ่ิมเปาหมายใหมากข้ึน 

 ๓.    นโยบายพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       ๑.  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนเพื่อการสัญจรที่สะดวกข้ึนและปรับปรุง

ถนนลูกรัง  และถนนดนิ  เพื่อการขน - ถายสนิคาการเกษตรสูตลาดใหทั่วถงึและรวดเร็วทัง้ตําบล 

    ๒.  สงเสรมิและสนับสนุนการแกไขปญหาดานการจราจร 

    ๓.  ตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะใหแสงสวางครอบคลุมทัง้ตําบล 

  ๔.  ปรับปรุงระบบผังเมืองเฉพาะ  เพื่อตอบเสนอความตองการของคนในทองถิ่นและรองรับ

การขยายตัวเมืองเปนไปอยางมีระเบยีบ 

  ๕.  จัดใหมีการโทรคมนาคมอยางทั่วถงึ 

 ๔.   นโยบายพัฒนาดานแหลงน้ํา 

    ใหความสําคัญกับแหลงน้ําที่มีอยูใหเกดิการใชประโยชนที่มีคาอยางสูงสุด  ในเขตตําบล  ดังนี้ 



 

๔๐ 

 

   ๑.  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูใหดีข้ึน  และจัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเพื่อการใชประโยชน

ดานการอุปโภค  บรโิภค  และเพื่อดานการเกษตร 

   ๒.    สราง  ปรับปรุง  ฝายน้ําลนเพื่อการกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตร 

 ๕.   นโยบายการเมอืงบริหาร 

๑.  การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (หลักธรรมาภิบาล)  ตาม

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ี วาดวยการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี พุทธศักราช  ๒๕๔๒  ซ่ึงประกอบดวย  

หลักนิติกรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลัก

ความคุมคา 

  ๒.  เรงรัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวยการเพ่ิมงบประมาณดานเครื่องมือเครื่องใชที่

ทันสมัย 

  ๓. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนดวยการฝกอบรมเพ่ิมทักษะของ

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล  และพนักงานเจาหนาที่ 

๔.  สงเสรมิใหมีหรอืปรับปรุงสถานที่ปฏิบัตงิาน 

๕. ใหประชาชนไดรับรูขาวสาร  ความเคลื่อนไหว  บทบาทขององคกรบรหิารสวนตําบลอยาง

สมํ่าเสมอ 

  ๖.  สงเสรมิการปฏิบัตงิานดวยระบบฐานขอมูลที่เปนปจจุบันและสงเสริมการรับรูขอมูลและ

ขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ต ใหมีเว็บไซดขององคการบรหิารสวนตําบล 

  ๗.  สงเสรมิการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบล และสนับสนุนการ

มีสวนรวมของชุมชน 

๘.  สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน  โดยกระบวนการมีสวนรวม 

  ๙.  เรงรัดพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล  ใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบโดย

การจัดทําแผนที่ภาษี  และปรับปรุง ฐานขอมูลใหทันสมัย 

๑๐.  จัดใหมีระบบประชาสัมพันธที่ทันสมัยอยางทั่วถงึและครอบคลุมทุกหมูบาน 

 ๖.  นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  ๑.  การฝกอบรมสรางจิตสํานึก  และจัดใหมีอาสาสมัครอนุรักษสิ่งแวดลอมขารวมทํางาน

แกไขปญหารวมกัน 

  ๒.  ใหชุมชนมีสวนรวมในการกําจัดขยะ  โดยใหมีการคัดแยกขยะทุกหมูบานเปนการลด

ปรมิาณขยะและใชทรัพยากรธรรมชาตใิหคุมคาที่สุด 

๓.  รวมมือกับองคกรทองถิ่นอ่ืนในอําเภอบําเหน็จณรงคจัดใหมีบอขยะรวมเพื่อการกําจัดที่

ถูกตองและไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 

 



 

๔๑ 

 

๓.๒ การวเิคราะหศักยภาพและการพัฒนาทองถ่ิน 

๓.๒.๑  ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนา 

ปญหา สภาพปญหา  พ้ืนท่ี  

ปริมาณ  และ

กลุมเปาหมาย 

ความตองการ การคาดการณแนวโนม

ในอนาคต 

๑.ปญหาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

๑.๑ การคมนาคม 

-พื้นที่ตําบลบานเพชร

ภายในหมูบานมีเสนทาง

การคมนาคมที่ถนนสวน

ใหญเปนถนนคอนกรตี  

และถนนลาดยาง  จะมี

บางสวนที่เปนดินลูกรัง

เปนหลุมเปนบอ 

๑.๒ ไฟฟา 

-พื้นที่ตําบลบานเพชร 

บางครัวเรอืนยังไมมี

ไฟฟาใช เนื่องจาก

สายไฟฟาแรงต่ํายังไม

ทั่วถงึ  ไฟฟาสาธารณะ

มีไมเพียงพอ 

๑.๓ ประปา 

-พื้นที่ตําบลบานเพชร  

บางครัวเรอืนยังไมมี

น้ําประปาใชอุปโภค-

บรโิภค 

๑.๔ แหลงน้ํา 

-พื้นที่ตําบลบานเพชร

ประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพทํา

การเกษตร  ราษฎรบาง

หมูประสบปญหาไมมี

-กอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบานใหครบทุก

หมูบาน  ทุกสาย 

-ปรับปรุงซอมแซมถนน 

 

 

 

 

-จัดใหมีระบบไฟฟาใช

ครบทุกครัวเรอืน  ตดิตั้ง

ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ 

 

 

 

 

-จัดใหมีระบบน้ําประปา

ใหทั่วถึง 

 

 

 

-จัดใหมีแหลงน้ํา  เชน  

ขุดสระน้ํา  ขุดลอกลํา

หวย คู  คลอง ฯลฯ 

-การคมนาคมภายใน

หมูบานและตําบลมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

-อบต.ประสานการไฟฟา

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําใหทุก

ครัวเรอืนมีไฟฟาใช 

 

 

 

 

-ประชาชนมีน้ําประปาใช

ในการอุปโภค-บรโิภค 

 

 

 

-อบต.ประสานกรม

ทรัพยากรน้ํา,กรม

ชลประทานและสวน

ราชการที่เกี่ยวของรวมกัน

ดําเนนิการ ใหมีแหลงน้ํา

อยางเพียงพอ 



 

๔๒ 

 

แหลงน้ําไวใชใน

การเกษตร 

๒.ปญหาเศรษฐกจิ ๒.๑เศรษฐกิจ 

-ในพื้นที่ทุกหมูบานของ

ตําบลบานเพชร  สวน

ใหญมีอาชีพทํา

การเกษตร ทําใหรายได

สวนใหญจะมาจากการ

ทําการเกษตร  ถาราคา

ผลผลติตกต่ําและตนทุน

การผลติสูง ก็จะทําให

เกษตรกรมีรายไดลด

นอยลงไปดวย 

-ขาดการรวมกลุม

พัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง   

 

-ลดตนทุนในการผลติ

เพื่อเพ่ิมรายไดให

เกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดใหมีการรวมกลุม

พัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง  

โดยสนับสนุน

งบประมาณกลุม  และ

แนะนําปรึกษาและแกไข

ปญหาจากภาครัฐ 

 

 

-สงเสรมิใหเกษตรกรหัน

มาใชปุยอินทรยี/ชีวภาพ

ทดแทน ซ่ึงราคาต่ํากวาจะ

ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิม

มากข้ึนสามารถลดตนทุน

การผลติลงได 

 

 

 

-ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

๓.ปญหาดานสังคม ๓.๑การศึกษา 

-ประชาชนของตําบล

บานเพชร ยังขาดการ

รับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ 

จากทางราชการและอ่ืน 

ๆ ที่เกี่ยวของ 

-ตําบลบานเพชรมี

โรงเรยีน  ๗  แหง  

ศูนยเด็กเล็ก  ๒ แหง 

ผูปกครองบางสวนมี

คานยิมที่จะสงลูกไป

เรยีนในตัวเมืองหรอื

 

-เพ่ิมชองทางในการรับรู

ขอมูลขาวสารใหกับ

ประชาชน 

 

 

-สงเสรมิและพัฒนา

ระบบการศกึษาใหมี

ประสทิธภิาพ 

 

 

 

 

-ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารเหตุการณตาง ๆ 

ในปจจุบันของทางราชการ

และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

-ประชาชนของตําบลบาน

เพชรมีความรู

ความสามารถ 

 

 

 

 



 

๔๓ 

 

ทองถิ่นอ่ืน เพื่อคิดวาจะ

ไดความรูที่ดีกวา 

๓.๒ ความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพยสนิ 

-มีสมาชิก อปพร. ที่

ทํางานจรงิเพียง ๕๐ 

นายจาก ๑๙๐ นาย ทํา

ใหการดําเนนิการดาน

ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสนิยังไมทั่วถึง

และมีผูมาปฏิบัตงิาน

นอย 

๓.๓ สาธารณสุข 

-พื้นที่ตําบลบานเพชร มี

ทัง้หมด ๒๓ หมูบาน(ใน

เขตเทศบาล ๕ หมูบาน)  

ราษฎรจํานวน ๙,๖๙๕ 

คน ปจจุบันราษฏรรับ

บรกิารดานสุขภาพกับ

โรงพยาบาลบําเหน็จ

ณรงคซ่ึงอยูในเขต

เทศบาลตําบลบานเพชร 

มีศูนยสุขภาพชุมชน

ตําบลที่ดูแลดานสุขภาพ

คนในตําบล จํานวน ๑ 

แหง แตเนื่องจากตอง

ดูแลทั้งในเขตและนอก

เขตทําใหไมครอบคลุม 

ประกอบกับประชาชน

ขาดการเอาใจใสในการ

จัดระเบยีบสุขลักษณะใน

บานเรอืนและหมูบาน 

 

 

 

 

-การสงเสรมิใหมีการ

อบรมเพ่ิมเตมิและ

ควบคุมดูแล อปพร. ชุด

เดมิอยางเขมงวด 

 

 

 

 

-จัดใหมีและบรกิาร

สาธารณสุขใหกับ

ประชาชน 

-อบรมใหความรู

เกี่ยวกับการสาธารณสุข

และอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประชาชนมีความรูสกึ

อบอุนปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

-ประชาชนตําบลบานเพชร

มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เยาวชนในตําบลมีทักษะ

ในการกฬีา  ใชเวลาวางให



 

๔๔ 

 

๓.๔ กฬีาและ

นันทนาการ 

-กฬีาและนันทนาการ

ตําบลบานเพชร หมูบาน

ไมมีสถานที่ที่ใชในการ

จัดกิจกรรมการกฬีาและ

นันทนาการของแตละ

หมูบาน 

 

-จัดใหมีและสงเสรมิ

การกฬีาและนันทนาการ

ครบทกุหมูบาน 

-กอสรางสนามกฬีา  

เปนประโยชนและหางไกล

ยาเสพตดิ 

๔.ปญหาดานการเมือง

การบริหาร 

๕.๑ปญหาดานบุคลากร 

-บุคลากรกับปรมิาณ

งานไมสอดคลองกัน  

เนื่องจากปจจุบัน อบต.มี

ภารกจิหนาที่ความ

รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน  แต

บุคลากรมีไมเพียงพอใน

การปฏิบัติหนาที ่

-การแบงงานไม

เหมาะสมกับบุคลากรที่

ปฏิบัตหินาที ่

 

 

 

-สรรหาและบรรจุ

บุคลากรใหเพียงพอตอ

ปรมิาณงาน 

 

 

 

 

-มีการแบงหนาที่ความ

รับผิดชอบตาม

มาตรฐานของแตละ

ตําแหนงใหครอบคลุม

ตอภารกจิที่ไดรับการ

ถายโอน 

 

-อบต.ไมประสบปญหา

เรื่องบุคลากรเนื่องจาก

บรรจุบุคลากรเพ่ิมข้ึนตาม

แผนอัตรากําลัง ๓ ปและ

กรอบพนักงานจาง ๔ ป 

 

-อบต.สามารถดําเนินงาน

ตามภารกจิที่ไดรับการถาย

โอนไดอยางมีประสทิธภิาพ 

๕. ปญหาดาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

๕.๑ ขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

-ตําบลบานเพชรปจจุบัน

ยังไมมีการบรหิาร

จัดการขยะ  เนื่องจากไม

มีสถานที่ทิ้งขยะ  รถเก็บ

ขยะรวมทัง้งบประมาณ

ในการดําเนนิการ 

 

 

 

 

-จัดใหมีการบรหิาร

จัดการขยะในตําบล 

-รณรงคหามทิ้งขยะสอง

ขางทางและทําลายขยะ

โดยการฝงกลบ 

 

 

-อบต.ประสานการจัดเก็บ

ขยะกับ อปท.มีความพรอม  

หรอืประสานการ

ดําเนนิการกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 



 

๔๕ 

 

๓.๒.๒ ผลการวเิคราะหปญหาความตองการของประชาชน 

 ผลการวเิคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ดวยเทคนิค SWOT Analysis  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  

อุปสรรค  ทัง้ภายในและภายนอก  มีดังนี้ 

ดานท่ี ๑ ดานเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง  (Strengths) 

 ๑.มีการรวมกลุมตาง ๆ ภายในหมูบาน/ตําบล 

 ๒.มีทรัพยากรและวัตถุดบิภายในหมูบาน/ตําบลหลากหลาย 

จุดออน (Weaknesses) 

 ๑.กลุมขาดความรูในการบรหิารจัดการจงึไมมีความเขมแข็ง 

 ๒.ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนนิงานของกลุมอยางตอเนื่อง 

 ๓.ไมมีตลาดรองรับสนิคาหรอืผลผลติของกลุม 

 ๔.เกษตรกรมีภาระหนี้สนิจํานวนมาก 

โอกาส  (Opportunity) 

 ๑.รัฐบาลสงเสรมิและสนับสนุนธุรกจิชุมชน 

 ๒.รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนดําเนนิชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

อุปสรรค (Threat) 

 ๑.งบประมาณทีไ่ดรับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไมเพียงพอ 

 ๒.ขาดแหลงเงนิทุนในการประกอบอาชีพ 

 ๓.ราคาสนิคาเกษตรตกต่ํา 

๔.ตลาดสินคาการเกษตรมีความตองการไมแนนอน 

ดานท่ี ๒ ดานคนและสังคม 

จุดแข็ง  (Strengths) 

 ๑.มีโรงเรยีนภายในตําบล  ๗  แหง 

 ๒.มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แหง 

 ๓.มีขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวัฒนธรรมอันดงีามและภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๔.มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 

 ๕.มีศูนยอาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 ๖.มีชมรมผูสูงอายุประจําตําบล 

 ๗.มีการชวยเหลอืสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส 

จุดออน (Weaknesses) 



 

๔๖ 

 

 ๑.ขาดงบประมาณในการสงเสรมิและสนับสนุนดานการเรยีนรูของเด็กนักเรยีนอยางเพียงพอ 

 ๒.ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกจิกรรมรักษาภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๓.ขาดงบประมาณและเครื่องมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔.จํานวนผูสูงอายุมีจํานวนมากข้ึนทุก ๆ ป 

๕.เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา 

โอกาส  (Opportunity) 

 ๑.มีหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือและสนับสนุน เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย 

 ๒.มีนโยบายภาครัฐที่เอ้ือตอการพัฒนา เชน นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ดานวัฒนธรรม  

ดานสุขภาพ  ดานความม่ันคงของชีวติและสังคม 

๓.การแกปญหาความยากจน  ปญหายาเสพตดิ  ตามนโยบายของรัฐบาล 

๔.รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตรอยูดมีีสุข 

๕.นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด  ที่สนับสนุนสงเสรมิดานการเกษตร  สอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล 

๖.การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกจิแบบพอเพียง 

อุปสรรค (Threat) 

 ๑.มีวัฒนธรรมคานยิมตางชาตเิขามาครอบงําวัฒนธรรมไทย 

๒.กฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบังคับ  ขาดความยดืหยุนไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกจิ 

๓.หวงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน 

๔.ผลการถายโอนภารกจิทําใหมีงาน / หนาที่  เพ่ิมข้ึนแตไมมีบุคลากรรองรับ 

๕.คาครองชีพสูง 

๖.ภาวะวกิฤตการณน้ํามันแพง 

๗.การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบกิจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนนิการ 

๘.ภาระหนาที่เพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกจิที่ไดรับการถายโอน 

๙.สถานการณทางการเมืองมีความไมแนนอน 

๑๐.มีการแพรระบาดของยาเสพติด 

ดานท่ี ๓ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง  (Strengths) 

 ๑.มีเสนทางคมนาคมเช่ือมตอระหวางหมูบานและตําบลสามารถเดนิทางสัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

 ๒.มีนโยบายผูบรหิารในการดําเนนิการดานโครงสรางพื้นฐานอยางเปนธรรม 

 ๓.มีแหลงน้ําที่สามารถสรางระบบประปาหมูบานได 

จุดออน (Weaknesses) 

 ๑.มีบุคลากรดานชางไมเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 



 

๔๗ 

 

 ๒.มีอุปกรณ  เครื่องจักรไมเพียงพอ 

 ๓.มีงบประมาณจํากัด 

โอกาส  (Opportunity) 

 ๑.มีหนวยงานอ่ืนใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน กรมทางหลวงชนบท  องคการบริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ ฯลฯ 

 ๒.มีนโยบายภาครัฐที่ใหประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรอืน 

 ๓.มีหนวยงานอ่ืนใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ํา ฯลฯ 

อุปสรรค (Threat) 

 ๑.ขาดการดําเนนิการจัดสรรงบประมาณ  ใหการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

 ๒.มีการอพยพยายถิ่นฐานเชามาอยูในพื้นที่  ทําใหจํานวนประชากรไมสมํ่าเสมอ 

ดานท่ี ๔ ดานการเมอืงการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strengths) 

 ๑.ผูบรหิารมาจากการเลอืกตัง้โดยตรง 

 ๒.มีนโยบายผูบรหิารในการดําเนนิการชัดเจน 

 ๓.มีการพัฒนาบุคลากร 

๔.มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกจิ 

๕.มีการแบงแยก / มอบหมายหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

๖.บรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

๗.สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 

๘.บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับด ี

๙.มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

๑๐.มีแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมกับโครงสรางอํานาจหนาที่ 

๑๑.การใชจายเงนิงบประมาณเปนไปอยางมีประสทิธภิาพและบรรลุเปาหมาย 

จุดออน (Weaknesses) 

 ๑.วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ 

 ๒.ระบบการจัดเก็บภาษไีมไดมาตรฐาน 

 ๓.ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

 ๔.ขาดการสงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมและความรับผิดชอบตอสวนรวมใหกับบุคลากร 

 ๕.ขาดการสงเสรมิจรรยาบรรณใหกับบุคลากร 

 ๖.จํานวนบุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัตงิาน 

 



 

๔๘ 

 

โอกาส  (Opportunity) 

 ๑.มีหนวยงานตาง ๆ จัดฝกอบรมเพื่อเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน 

 ๒.มีนโยบายภาครัฐที่เอ้ือตอการพัฒนา  เชน การปฏิบัตติามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ 

อุปสรรค (Threat) 

 ๑.ความขัดแยงทางการเมืองและกลุมผลประโยชน 

 ๒.นโยบายภาครัฐ  ระเบยีบ  กฎหมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เจาหนาที่ผูปฏิบัติสับสน / ขาดความ

ชัดเจน 

ดานท่ี ๔ ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง  (Strengths) 

 ๑.พื้นที่สวนใหญยังไมมีสภาพเปนชุมชนเมือง 

 ๒.มีการรณรงคปลูกปาชุมชน 

จุดออน (Weaknesses) 

 ๑.ขาดระบบกําจัดขยะที่ถูกตอง 

 ๒.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โอกาส  (Opportunity) 

 ๑.มีนโยบายดานบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา 

 ๒.มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมโดยตรง 

อุปสรรค (Threat) 

 ๑.การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความคลองตัวและตอเนื่อง 

 ๒.องคกรประชาชนและภาคเอกชนไมใหความสําคัญในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๙ 

 

 

 

วสัิยทัศน    พันธกจิ   และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

๔.๑  วสัิยทัศนการพัฒนาทองถิ่น 

  จากผลการวิเคราะหสรุปสภาพทั่วไป  ปญหา  ขอมูลตางๆ  รวมทั้งความตองการของ

ประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร   นโยบายของผูบรหิาร   และขอเสนอแนะจากประชาคม

หมูบาน  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาเปนวิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร     

ดังนี้ 

“ บริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี     สังคมมีความสุข 

เกษตรกรรมย่ังยืน   ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง” 

 

๔.๒  พันธกจิการพัฒนาทองถิ่น  

  จากการวเิคราะหศักยภาพและประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบล

บานเพชรในปจจุบันประกอบกับความตองการของประชาชนในทองถิน่และวสิัยทัศนของการพัฒนาสามารถ

กําหนดเปนพันธกิจสําคัญ  ๖  ประการ   ดังนี้ 

พันธกจิท่ี  ๑  สงเสรมิกลุมอาชีพ   และการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยนืลดการใชสารเคมีเพื่อ

เพ่ิมผลผลติ  ใหประชาชนมีอาชีพมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

พันธกจิท่ี  ๒ สงเสรมิดานการศกึษา  กฬีา  และการสาธารณสุขใหทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ด ี

 พันธกิจท่ี ๓  สืบสานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา    อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของทองถิ่น   

พันธกจิท่ี  ๔   จัดใหมีและพัฒนาเสนทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

และแหลงน้ําที่ไดมาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทัง้ตําบลใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

พันธกจิท่ี ๕    พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ

บาล 

พันธกจิท่ี  ๖  สรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สงเสริมใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี    นาอยู    

และมีความยั่งยนื  

 

บทที่  ๔ 



 

๕๐ 

 

 

๔.๓  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายท่ี  ๑  เพื่อสงเสรมิกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองได   สงเสรมิใหมีการทํา

เกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใชสารเคมีเพื่อเพ่ิมผลผลิต  เพื่อใหประชาชนมีอาชีพมีรายไดเพียงพอตอการ

ดํารงชีวติดํารงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

จุดมุงหมายท่ี  ๒  เพื่อสงเสริมดานการศึกษากอนวัยเรียน  และการศึกษาทั้งในและนอก

ระบบโรงเรยีน  สนับสนุนดานกีฬาใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณ  และสถานที่ในการเลนกีฬาอยางครบถวน

ครอบคลุม  และสงเสริมสุขภาพของประชาชนดําเนินการดานการสาธารณสุขใหทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ด ี

จุดมุงหมายท่ี ๓  เพื่อสืบสานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา    อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมของทองถิ่นใหคงอยูคูกับวัฒนธรรมทองถิ่นตอไป 

จุดมุงหมายท่ี  ๔ เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและ

แหลงน้ําที่ไดมาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทัง้ตําบลใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

จุดมุงหมายท่ี ๕  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการการใหบริการประชาชนและ

สถานที่ใหบรกิารที่สะดวกรวดเร็วสนองตอบตอความตองการของประชาชนเปนสําคัญ  และใหมีประสทิธภิาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ งหมายท่ี ๖  เพื่อสร างจิตสํานึก ใหประชาชนตระหนักถึ งความสํ าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม สงเสรมิใหเกดิความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

ของทองถิ่น คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ด ี   

นาอยู    และมีความยั่งยนื  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๑ 

 

๔.๓  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

 (KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป ๕๖ – ๖๐ ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ 

๑)  ประชาชนมีอาชีพมีรายได

เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต

ดํ า ร ง ชี วิ ต ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

๑)  รอยละของครัวเรอืนที่มี

ประชากรอายุ  ๑๘ – ๖๐  ปมีการ

ประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 

๒) ครัวเรอืนที่มีอาชีพเกษตรกรรม

มีรายไดเพ่ิมข้ึนจาการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม 

๑)  จํานวนครัวเรอืนที่มี

ประชากรอายุ  ๑๘ – ๖๐  ป  มี

งานทํา  รอยละ  ๘๐   

 

๒) ครวัเรอืนที่มีอาชีพ

เกษตรกรรมมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

มีรอยละ ๘๐  

 

 

๙๐% 

 

 

 

๙๕% 

 

๘๕% 

 

 

 

๘๒% 

 

๘๖% 

 

 

 

๘๕% 

 

๘๗% 

 

 

 

๘๘% 

 

๘๘% 

 

 

 

๙๒% 

 

๙๐% 

 

 

 

๙๕% 

 

๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ด ี ๑. รอยละของครัวเรอืนที่มี

คุณภาพชีวติที่ด ี

๑. จํานวนครัวเรอืนที่มีคุณภาพ

ชีวติที่ด ี คิดเปนรอยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

๙๕% ๘๓% 

 

 

 

๘๕% 

 

 

 

๘๘% 

 

 

 

๙๐% 

 

 

 

๙๕% 

 



 

๕๒ 

 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป ๕๖ - ๖๐ ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ 

๓)สบืสานทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา    อนุรักษ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ

วัฒนธรรมของทองถิ่นใหคงอยูคู

กับวัฒนธรรมทองถิ่นตอไป 

 

๑.  รอยละของจํานวนครัวเรอืนที่

รวมกจิกรรมสบืสานทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา    อนุรักษ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ

วัฒนธรรมของทองถิ่น 

 

๑. จํานวนครัวเรอืนที่มีการรวม

กจิกรรมสืบสานทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา    อนุรักษ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ

วัฒนธรรมของทองถิ่น 

คิดเปนรอยละ   ๕๐ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

๘๕% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๐% 

 

 

 

 

 

 

๖๕% 

 

 

 

 

 

 

๗๐% 

 

 

 

 

 

๗๕% 

 

 

 

 

 

 

๘๕% 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๓ 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป ๕๖ - ๖๐ ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ 

๔)  เสนทางคมนาคมระบบ

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการและแหลงน้ําได

มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่

เพียงพอกับความตองการของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  รอยละของถนนที่มีความ

สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน 

 

๒.  รอยละของครัวเรอืนที่มีน้ํา

เพื่อการอุปโภคบรโิภคและ

เพียงพอกับการทําการเกษตร

เพียงพอตลอดป 

 

๓. รอยละของครัวเรอืนที่มีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็วจากการ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ

แหลงน้ํา 

๑.  การคมนาคมสะดวก  คิดเปน

รอยละ  ๗๕  

 

๒.  จํานวนครัวเรอืนที่ตกเกณฑ  

จปฐ.  ในเรื่องของการขาดน้ําเพื่อ

ใชอุปโภคบรโิภคไมเพียงพอตลอด

ป  คิดเปนรอยละ ๐.๕ 

 

๓.จํานวนครัวเรอืนที่มีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็วจากการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

แหลงน้ํา  คิดเปนรอยละ   ๗๐   

๙๐% 

 

 

๐% 

 

 

 

 

๙๕% 

 

๗๘% 

 

 

๐.๔% 

 

 

 

 

๗๕% 

 

 

๘๒% 

 

 

๐.๓% 

 

 

 

 

๘๐% 

 

๘๕% 

 

 

๐.๒% 

 

 

 

 

๘๕% 

 

๘๘% 

 

 

๐.๑% 

 

 

 

 

๙๐% 

 

๙๐% 

 

 

๐% 

 

 

 

 

๙๕% 

 



 

๕๔ 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

 (KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป ๕๖ - ๖๐ ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ 

๕) พัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิาร

จัดการใหมีประสทิธภิาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

๑.  จํานวนผูที่มาใชบรกิารขอมูล

สารสนเทศทางอินเตอรเน็ต

ตําบลเพ่ิมข้ึน 

 

 

๒.  รอยละของผูมาติดตอ

ราชการมีความพึงพอใจใน

บรกิาร 

 

๓.  รอยละของประชาชนที่มีสวน

รวมในกิจกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น 

 

๔.  รอยละของประชาชนที่มาใช

สทิธเิลอืกตั้ง    

 

 

 

๑. จํานวนผูที่มาใชบรกิาร

ขอมูลสารสนเทศทาง

อินเตอรเน็ตตําบลเฉลี่ยปละ   

๓๕   คน 

 

๒. ประชาชนที่มาตดิตอ

ราชการกับ อบต.บานเพชรมี

ความพึงพอใจรอยละ  

๘๕.๕๗ 

๓. ประชาชนใหความรวมมือ

ในกจิกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

รอยละ ๖๐ 

 

๔. ประชาชนมาใชสทิธใินการ

เลอืกตั้ง รอยละ  ๖๙ 

๘๐ คน 

 

 

 

 

๙๕% 

 

 

 

๑๐๐% 

 

 

 

๘๐% 

 

๔๐ คน 

 

 

 

 

๘๗% 

 

 

 

๖๕% 

 

 

 

๗๐% 

 

๕๐ คน 

 

 

 

 

๘๙% 

 

 

 

๗๕% 

 

 

 

๗๒% 

 

๖๐ คน 

 

 

 

 

๙๑% 

 

 

 

๘๕% 

 

 

 

๗๕% 

 

๗๐ คน 

 

 

 

 

๙๓% 

 

 

 

๙๕% 

 

 

 

๗๘% 

 

๘๐ คน 

 

 

 

 

๙๕% 

 

 

 

๑๐๐% 

 

 

 

๘๐% 

 



 

๕๕ 

 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

 (KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป ๕๖ - ๖๐ ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ 

๖) ประชาชนตระหนักถงึความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม คุมครองดูแลและ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม    เพื่อใหมี

สภาพแวดลอมที่ด ี   นาอยู    และมี

ความย่ังยนื  

๑.  รอยละของประชากรที่เขา

รวมกจิกรรมการปลูกปา    

และรวมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

๒.  รอยละของครัวเรอืนที่ไม

ถูกรบกวนจากมลพิษ 

๑.  จํานวนประชากรที่เขารวม

กจิกรรมการปลูกปา    และ

รวมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดลอม    คิดเปนรอยละ  

๔๕ 

 

 

๒. จํานวนครัวเรอืนที่ไมถูก

รบกวนจากมลพิษ  รอยละ  

๙๐ 

 

 

 

 

๗๐% 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐% 

 

๕๐% 

 

 

 

 

 

 

 

๙๑% 

 

๕๕% 

 

 

 

 

 

 

 

๙๓% 

 

๖๐% 

 

 

 

 

 

 

 

๙๕% 

 

๖๕% 

 

 

 

 

 

 

 

๙๘% 

 

๗๐% 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐% 

 



 

๕๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น    องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร    อําเภอบําเหน็จณรงค    จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑     

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 

แนวทางที่  ๑   สนับสนุนและสงเสรมิการประกอบอาชีพเพื่อเพ่ิมรายได  

                    ใหกับประชาชน 

แนวทางที่  ๒   สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายไดภาคเกษตรกรรม 

แนวทางที่  ๓   อบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 

 

 

สวนสวัสดิการสังคม 

 

สวนสวัสดิการสังคม 

สวนสวัสดิการสังคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒     

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

 

แนวทางที่   ๑  สงเสรมิและสนับสนุนการศกึษาทั้งในและนอกระบบ 

                    โรงเรยีน  

แนวทางที่   ๒  สงเสรมิและสนับสนุนดานสุขภาพอนามัยที่ดขีองประชาชน 

แนวทางที่   ๓  สนับสนุนดานสังคมสงเคราะหและสวัสดกิารชุมชน 

แนวทางที่   ๔  สนับสนุนดานกฬีา  และนันทนาการ 

แนวทางที่   ๕  การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

แนวทางที่   ๖  การพัฒนาชุมชนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

แนวทางที่  ๗  สงเสรมิอนุรักษศาสนา   ศิลป  วัฒนธรรม  จารีต 

                   ประเพณ ี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

สํานักปลัด,สวนการศึกษาฯ 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

สวนสวัสดิการสังคม 

สวนการศึกษาฯ 

สํานักปลัด,สวนโยธา 

สํานักปลัด  

สวนการศึกษาฯ,สวนสวัสดิการสังคม 

 

 

บทที  ๕ 



 

๕๗ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓      

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  

 

 

แนวทางที่   ๑  สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนและสวนราชการตาง ๆ  

แนวทางที่   ๒  พัฒนาบุคลากร  และจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑสํานักงานที่จําเปน 

                    ตอการปฏิบัติราชการ 

แนวทางที่  ๓   การพัฒนาดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

 

 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

 

สํานักปลัด 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔      

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

แนวทางที่   ๑  กอสราง    ปรับปรุง    ถนน    สะพาน  ทอระบายน้ํา   

                    และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบรโิภค 

แนวทางที่   ๒  ขยายเขตประปา   ไฟฟา   โทรคมนาคม   และการจราจร 

 

 

สวนโยธา 

 

สวนโยธา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕      

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

 

แนวทางที่   ๑   สรางจติสํานกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร 

                    ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม     

 

แนวทางที่   ๒   การจัดการผังเมือง 

 

 

 

                             

สํานักปลัด 

 

 

สวนโยธา 



 

๕๘ 

 

 

 

 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

***************************** 

๖.๑  องคกรรับผดิชอบในการติดตามและประเมนิผล 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ

ประสานผลพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมทองถิ่น  ซ่ึงจําเปนตองกําหนดแนว

ทางการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่น  ตอบสนองตอปญหาความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวน

ตําบล  รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  ดังนัน้ การทําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  จงึสามารถแบงเปน ๔  แนวทาง  ดังนี้ 

  ๑.  องคการบรหิารสวนตําบล ดําเนนิเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการนําไป

จัดทําเปนแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ๓  ป  และองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปฏิบัติ  เพื่อ

บรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ   

  ๒.  สนับสนุนใหหนวยงานอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรเอกชนเปน

ผูดําเนนิการในกรณีที่องคการบรหิารสวนตําบล ไมมีความพรอมหรอืไมมีศักยภาพเพียงพอและมีหนวยงานหรอื

องคกรอ่ืน มีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนนิงานมากกวา 

  ๓.  การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรเอกชนอ่ืนในการ

ดําเนนิงานในกรณีที่การปฏิบัตงิานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรอืองคกรโดยอาจดําเนนิงานในรูปแบบหุนสวน 

สหการ หรอืคณะทํางาน หรอืคณะกรรมการ 

  ๔.  การประสานหนวยงานหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอืองคกรเอกชนอ่ืนเปนผูจัดสรร

งบประมาณและการดําเนนิการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรบริหารสวนตําบลบานเพชร โดยผานความเห็นชอบจากคณะผูบริหารทองถิ่นและ

คณะกรรมการการพัฒนาคณะกรรมการประสานการพัฒนาระดับอําเภอตามลําดับ 

การตดิตามประเมนิผล 

  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดทําและประสานงานแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ ขอ ๓๘ กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตัง้คณะกรรมการ

ประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 

  (๑)  ประธานสภาทองถิ่น  เปน ประธานกรรมการ 

  (๒)  ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น  เปน กรรมการ 

        (คัดเลอืกกันเอง จํานวน ๒ คน)  

  (๓)  ผูแทนประชาคมทองถิ่น  เปน กรรมการ 

บทที  บทที  ๖๖  



 

๕๙ 

 

         (คัดเลอืกกันเอง จํานวน ๒  คน ) 

  (๔)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่สภา เปน กรรมการ 

         (ทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน ๒  คน) 

  (๕)  ผูแทนฝายบรหิารที่คัดเลอืกกันเอง เปน กรรมการ 

         (จํานวน  ๒  คน ) 

  (๖)  ผูทรงคุณวุฒิที่สภาทองถิ่นคัดเลอืก เปน กรรมการ 

         (คัดเลอืกกันเอง  จํานวน ๒  คน ) 

  ใหคณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่ง  ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่น มอํีานาจหนาท่ี 

(๑) กําหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒) ดําเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) รายงานและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอสภาทองถิ่น  ผูบรหิารทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดอืนธันวาคม ขอ

ทุกป  ทัง้นี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน 

  (๔) แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฎิบัตงิานตามที่เห็นสมควร 

๖.๒  การกําหนดวธิกีารติดตามและประเมินผล 

      ความหมาย 

      การนําแผนไปสูการปฏบิัต ิ

  เปนการนําโครงการ/กจิกรรม  ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  ไปดําเนินการใหบรรลุตาม

เปาหมาย  โดยตองกําหนดองคกรที่รับผิดชอบ  และวธิีการดําเนินการ 

      การตดิตาม 

  เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาสามป

วาไดปฏิบัตติามข้ันตอน/กจิกรรม  ที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ  หรอืไมมีการใชทรัพยากรตางๆ อยางมี

ประสทิธภิาพหรอืไม  และอยูในระยะเวลา  งบประมาณที่ใชในการดําเนนิการตามที่กําหนดไวหรอืไม 

     การประเมนิผล 

  เปนข้ันตอนการตรวจสอบ  แผนงาน / โครงการ  ที่นําไปปฏิบัตบิรรลุวัตถุประสงคหรอืไม   แลว

นําผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข   การขยายขอบเขต  หรอืการยุตกิารดําเนนิการซ่ึงข้ึนอยู

กับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจงึเปนสิ่งที่บงช้ีวาผลงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ

หรือไม  อยางไร  อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นไดผลเปนอยางไร   นําไปสู

ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรอืไม  อีกทัง้การตดิตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ

สอดคลองกับการใชทรัพยากร(งบประมาณ)  เพียงใด   ซ่ึงผลที่ไดจากการตดิตามและประเมินผลถือเปนขอมูล



 

๖๐ 

 

ยอนกลับที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเปน

กระบวนการตัดสนิคุณคาและการตัดสนิคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม

อยางเปนระบบ  มีความเที่ยงตรงเปนปรนัย  เช่ือถอืได 

๓.๑  วธิกีารนําแผนไปสูการปฏบิัติ 

กําหนดใหสวนราชการตาง ๆ ที่รับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ  ที่ไดรับ

งบประมาณรายจายประจําป 

๓.๒  วธิกีารตดิตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏบิัติ 

๓.๒.๑ การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  องคกรหลักคอืคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล

ซ่ึงอาจจะแตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิาน 

๓.๒.๒ วธิกีารประเมินผลระดับความสําเร็จ  และลมเหลวของแผนงาน/โครงการ มี ๓ระดับ คอื 

   (๑)  ผลผลติ  เปนการพิจารณา  ปรมิาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความพึง

พอใจ 

(๒) ผลลัพธ  ผลที่เกดิจากผลผลติ  ซ่ึงเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลว 

ของผลลัพธของแผนงาน/โครงการ  เปนการพิจารณาถงึการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ 

(๓) ผลลัพธสุดทาย  ผลของโครงการแตละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย  ซ่ึง

เปนผลที่กอใหเกดิประโยชนตอสวนรวม 

๖.๓  การกําหนดหวงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามป รายงานผลและเสนอความคิดเห็นตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  ผูบริหาร  

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๑ 

 

 

 

 

 


