บทที่ ๑
บทนํา
บทบัญ ญัติรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ ไดบัญญั ติเกี่ ยวกั บ
หลักเกณฑการปกครองสวนทองถิ่น และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวอยาง
ชัดเจน เพื่อใหการพัฒนาการกระจายอํานาจเปนไปอยางตอเนื่อง และสามารถแกไขปญหาที่ เปน
อุปสรรคในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ
ปกครองการบริห ารงานบุคคล การเงินและการคลัง และใหมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
กําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการกระจายอํา นาจ
ใหแกทองถิ่นและจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ซึ่งได
กําหนดใหแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการ
จัด ทําแผนพัฒนาตอไป โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด ทําแผนพัฒนาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริห ารสวนตําบล ซึ่ง เปน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมของทองถิ่น เพื่อเปน การ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตละทองถิ่น ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และ
ศักยภาพของแตละทองถิ่น รวมทั้งเปนการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลและการ
ปกครองสวนทองถิ่นรูปพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยมีองคการ
บริหารสวนจังหวัด เปนหนวยงานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดอีกดวย
เนื่องจากการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย การปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และการ
ดําเนิน การตามแผน คามเปนอิสระนั้น ไมไดหมายถึง ความเปนอิสระในการจัดบริการสาธารณะ
บางสวนใหและยังตองอยูในการกํากับดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
๑

การวางแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จึ ง เป น
กระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่
ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน
และเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่นและปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นดวย และการวางแผนยุทธศาสตร การพัฒนา มีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
อยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนที่มุงสูสภาพการณ ที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
อนาคตเปน กรอบในการกําหนดทิศ ทาง การพัฒนาขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ใหมุง ไปสู
สภาพการณอันพึงประสงค ไดอยางเทากันกับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึง เปนการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองบรรลุ และแนวทาง
ในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูล อยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแ ผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางแทจริง
๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา เปนการแสดงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ
และจุดมุงหมายที่จะดําเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน กระบวนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางใน
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลอยางเปน
ระบบ สอดคลองกับ ศัก ยภาพ ป ญหาและความตองการของชุ มชน เพื่อใหก ารดํ าเนิน การตาม
ขอกําหนดตาง ๆ บรรลุตามเปาหมาย โดยสามารถแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการ
ของชุมชน ครอบคลุมทุก ดาน องคการบริห ารสวนตําบลบานเพชร จึง จัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขึ้น

๒

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไวดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เปนองคก รที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทอ งถิ่ น ให ส อดคลอ งกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบาย แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปญหาของทองถิ่นและใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น
โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อระดมปญหาและขอคิดเห็นในการพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า งแผนพั ฒ นาให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด แลวเสนอคณะกรรมพัฒนา
เพื่อพิจารณาตอไป
๓. สภาองคก ารบริห ารสวนตําบล เปน องคก รที่ทําหนาที่ใหความเห็น ชอบแผนพัฒนา
ทองถิ่นหลังจากคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแลว
๔. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น เปน องคก รที่ทําหนาที่ในการประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมที่
เกินศักยภาพของทองถิ่น กับองคการบริหารสวนจังหวัด
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ทองถิ่นมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
๒. ทองถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ผูบริหารบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔. แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และมีชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
๕. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร เปนการกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม เพื่อเปนทิศทางใน
การพัฒนา ที่ทําใหการดํารงชีวติ ของประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูที่ดีขึ้น แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุ
ตามเปาหมายไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝาย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ
อยางมีระบบ

๓

บทที
บทที่ ่ ๒๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ตั้งอยูที่ หมู ๔ บานโคกสวาง ตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จ ณรงค จัง หวัดชัยภูมิ พิกัด UTM ๑๗๐๙๙๙๗ N ๔๗๗๙๐๓๐๘ E
Lat. ๑๕๐ ๑๗' ๐๒" N
Long ๑๐๑๐ ๔๒' ๑๙" E อยูเหนือระดับน้ําทะเล ๒๑๕ เมตร
ระยะหางจากที่วาการอําเภอบําเหน็จณรงคประมาณ ๙ กิโลเมตร
เนื้อที่ ตําบลบานเพชรมีเนื้อที่ทั้งหมด ๗๒.๑๓
ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๕,๐๗๙ ไร
ภูมิประเทศ สภาพของพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม ไมมีภูเขา ลักษณะภูมิประเทศเปนที่สูง
จากทางทิศใต ซึ่งสามารถปลูกพืชไดหลากหลายชนิด
 สภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ
- ฤดูรอน
เริ่มตั้งแต
เดือน มีนาคม
ถึง เดือนเมษายน
- ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต
เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
- ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต
เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลบานชวน
อําเภอบําเหน็จณรงค
ทิศใต
ติดตอกับตําบลหนองกราด
อําเภอดานขุนทด
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค
และตําบลบานตาล
อําเภอบําเหน็จณรงค
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลโคกเริงรมย อําเภอบําเหน็จณรงค
และตําบลเกาะมะนาว
อําเภอบําเหน็จณรงค
จํานวนประชากร และหมูบาน
จํานวนหมูบาน มีทั้งสิ้น
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
ประชากรในเขตองคการบริ ห ารสวนตําบลบานเพชร มีจํานวนทั้ง สิ้น
๙,๗๒๕ คน
แยกเปน
ชาย
๔,๘๘๙
คน
หญิง
๔,๘๓๖
คน
๔

หมูที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ชื่อหมูบาน

ประชากรชาย ประชากรหญิง
รวมประชากร
จํานวน
(คน)
(คน)
ทั้งสิ้น
ครัวเรือน
บานเพชร
๘
๑๐
๑๘
๙
บานเพชร
๑๗๔
๑๘๕
๓๕๙
๑๐๑
บานหนองแวง
๓๐๗
๒๙๑
๕๙๘
๒๐๕
บานโคกสวาง
๓๒๐
๓๑๐
๖๓๐
๒๒๕
บานกลอย
๑๔๖
๑๕๖
๓๐๒
๑๑๗
บานทองคําพิง
๒๓๑
๒๓๑
๔๖๒
๑๖๘
บานหนองแวงนอย
๒๓๑
๒๖๐
๔๙๑
๑๔๒
บานหนองกก
๒๗๕
๒๗๒
๕๔๗
๑๕๙
บานดอนทะยิง
๑๔๑
๑๑๙
๒๖๐
๗๕
บานหนองผักแวน
๒๘๔
๒๕๗
๕๔๑
๓๒๐
บานดอนชะแง
๒๘๓
๒๗๘
๕๖๑
๑๗๖
บานโคกแฝก
๑๗๒
๑๙๗
๓๖๙
๑๐๖
บานโนนทองหลาง
๑๓๔
๑๓๖
๒๗๐
๗๐
บานหนองแวงพัฒนา
๒๙๔
๒๙๔
๕๘๘
๑๙๗
บานคําพิงพัฒนา
๒๗๐
๒๖๑
๕๓๑
๑๕๓
บานเพชรพัฒนา
๑๒
๖
๑๘
๒๑
บานเพชรสําโรง
๑๒๘
๑๓๖
๒๖๔
๙๓
บานโคกสวางวัฒนา
๒๑๖
๒๑๑
๔๒๗
๑๓๖
บานหนองแวงรุงเรือง
๓๗๓
๓๕๔
๗๒๗
๑๘๙
บานหนองแวงศรีพัฒนา
๓๑๗
๓๒๗
๖๔๔
๑๕๖
บานตลาดคําปง
๕๕
๕๔
๑๐๙
๔๒
บานสวางศรีพัฒนา
๒๙๗
๒๙๑
๕๘๘
๑๘๖
บานหนองแวงรุงอรุณ
๒๒๑
๒๐๐
๔๒๑
๑๑๒
รวม
๔,๘๘๙
๔,๘๓๖
๙,๗๒๕
๓,๑๕๘
(ที่มา : ฝายทะเบียนอําเภอบําเหน็จณรงค ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

๕

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรยอนหลัง ๕ ป

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจ แยกตามชวงอายุ (ป) เฉพาะผูมีสัญชาติไทย
ชวงอายุประชากร
นอยกวา ๑ ปเต็ม
๑ ปเต็ม - ๒ ป
๓ ปเต็ม - ๕ ป
๖ ปเต็ม - ๑๒ ป
๑๓ ปเต็ม - ๑๕ ป
๑๖ ปเต็ม - ๑๘ ป
๑๙ ปเต็ม - ๔๙ ป
๕๐ ปเต็ม - ๖๐ ป
๖๑ ปเต็ม - ๑๐๐ ป
มากกวา ๑๐๐ ป
เกิดปไทย
รวมทั้งหมด

จํานวนเพศชาย(คน)

จํานวนเพศหญิง(คน)

จํานวนรวม(คน)

๑๗
๙๖
๑๕๔
๔๓๑
๑๙๖
๒๐๖
๒๓๓๑
๗๔๕
๗๑๒
๑

๑๘
๙๑
๑๓๙
๓๕๖
๑๕๘
๑๘๘
๒๒๕๘
๗๘๗
๘๔๑

๓๕
๑๘๗
๒๙๓
๗๘๗
๓๕๔
๓๙๔
๔๕๘๙
๑๕๒๐
๑๕๕๓

๔,๘๓๖

๑
-

๔,๘๘๙

๙,๗๒๕

(ที่มา : ฝายทะเบียนอําเภอบําเหน็จณรงค ขอมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕)

๖

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรชาย-หญิงตามชวงอายุ (ป) เฉพาะผูมีสัญชาติไทย

2500

2331
2258

2000

1500

เพศชาย
เพศหญิง

1000

745787
431
356

500

17 18

96 91

154139

196158

841
712

206188

0
น้ อยกว่า 1 1 ปี เต็ม - 2 3 ปี เต็ม - 5 6 ปี เต็ม ปี เต็ม
ปี
ปี
12 ปี

13 ปี เต็ม - 16 ปี เต็ม - 19 ปี เต็ม - 50 ปี เต็ม - 61 ปี เต็ม 15 ปี
18 ปี
49 ปี
60 ปี
100 ปี

1 0

0 0

มากกว่ า
100 ปี

เกิดปี ไทย

 แหลงน้ําธรรมชาติ / แหลงน้ําที่สรางขึน้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อแหลงน้ํา

จํานวนแหลงน้ํา (แหง)
๙
๙
๕
๑
๓๕
๙๑
๑
๒๔
๑๙
๘
๕
๒๐๗ แหง

ลําหวย
หนองน้ํา
ลําคลอง
บึง
แมน้ํา
สระน้ํา
บอน้ําตื้น
บอบาดาล
อางเก็บน้ํา
ฝาย
เหมือง
คลองชลประทาน
คลองสงน้ํา
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ

(ที่มา : แบบสํารวจขอมูลระดับหมูบานของอบต.บานเพชร ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓)
๗

แหลงน้ําที่สําคัญในพื้นที่ตําบลบานเพชร
๑. ลําคันฉู
๒. ลําคําปง
๑.๑ ลําคันฉู เปนลําน้ําสายใหญที่สําคัญของอําเภอบําเหน็จณรงค ซึ่งมีตนน้ําอยูที่เทือกเขา
ของอําเภอเทพสถิตไหลลงสูอําเภอบําเหน็จณรงคทางทิศตะวันตกในเขตตําบลโคกเพชรพัฒนาแลวไหล
ผานกลางอําเภอทางทิศเหนือของตําบลบานเพชร ลงไปทางทิศใตของตําบลบานชวนไหลผ านตําบล
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 บริโภค และทําการเกษตร
๑.๒ ลําคําปง เปนลําน้ําสายสั้นแยกจากลําคันฉู ที่ตําบลบานเพชรทางทิศตะวันตกไหลผาน
ตําบลบานเพชร ตําบลหัวทะเล ผานตําบลบานตาล หมูบานที่ไดรับประโยชนในตําบลบานเพชร
ไดแก ๓,๖,๗,๑๐,๑๕,๑๙,๒๐ และ ๒๑ ใชประโยชนในการอุปโภค บริโภคและทําการเกษตร
๒.๒ สภาพทางดานเศรษฐกิจ
ประชากรในตําบลบานเพชรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร เชน ทํานา ทําไร
ทําสวน และอาชีพอื่น ๆ ไดแก รับราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง เลี้ยงสัตว และอื่น ๆ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ / รายไดประชากร
ประชาชนในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นเพชรส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม รับจาง รับราชการ คาขาย และอื่น ๆ โดยประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บานเพชรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป ๒๗,๘๖๙ บาท
หนวยธุรกิจและบริการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
รานคาตาง ๆ ในตําบล จํานวน ๑๘๕แหง รานอาหาร
จํานวน
๔๓ แหง
สถานบริการน้ํามัน
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)

๘

 การเกษตรกรรม
ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน
ใหญโดยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในเขตองคการบริห ารสวนตําบลบานเพชรไดแ ก ขาว มันสําปะหลัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว,พริกขี้หนูใหญ และออยโรงงาน สําหรับมู ลคาผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาไม
แนนอนในแตละป
- สภาพดิน มีชนิดของดินอยู ๕ ชุด ๑. ชุดดินราชบุรี ๒. กลุมชุดดินรอยเอ็ด ๓. กลุมชุดดิน
ชัยภูมิ
๔. กลุมชุดดินวาริน และ ๕. กลุมชุดดินยางตลาด
- พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน ๓๘,๙๗๘ ไร แยกเปน
- พื้นที่นา
๑๙,๐๓๗
ไร - พื้นที่ไร ๑๙,๗๔๗
ไร
- ไมผล
๑๙๔
ไร - พืชผัก
ไร
- อื่น ๆ
๓,๘๔๑
ไร
- ดานปศุสัตวในเขตตําบลบานเพชร
จํานวน
เกษตรกร

๑,๑๐๒

พื้นที่
ปลูก
หญา
(ไร)
๓๘๔

โคเนื้อ(ตัว)

โคนม
(ตัว)

กระบือ
(ตัว)

สุกร
(ตัว)

ไก(ตัว)

เปด (ตัว)

แพะ
(ตัว)

แกะ
(ตัว)

สัตวเลี้ยง
อื่นๆ (ตัว)

สุนัข(ตัว)

แมว(ตัว

๒,๑๕๙

-

๑๑๑

๑,๖๓๒

๗๘,๖๖๒

๑,๓๙๖

-

-

๕๕

๑,๓๔๓

๔๕๓

(ที่มา : สํานักงานปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔)
๒.๓ สภาพทางดานสังคม
สถาบันและองคกรทางศาสนา
การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ โดยมีวัด จํานวน ๙ แหง ไดแก
๑. วัดใหมอัมพวัล
๒. วัดเพชรดอนยาง ๓. วัดโคกสวาง
๔. วัดปาหนองกก
๕. วัดเพชรวิศยาราม ๖ วัดทองคําพิง
๗. วัดบานกลอยสามัคคี
๘. วัดศาลาทรง
๙. วัดหนองแวง

๙

 ดานอนามัย และสาธารณสุข
สถานพยาบาลที่ใหบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร และดาน
อนามัยพื้นฐาน ไดแก
๑. ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบานเพชร จํานวน
๑ แหง (ตั้งอยูในโรงพยาบาลบําเหน็จ
ณรงคในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานเพชร)
 ขอมูลดานสังคมสงเคราะห
หมูที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
รวม

ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ (คน)
๔
๑๙
๑๑๖
๖๘
๗๕
๕๙
๗๒
๗๑
๓๘
๕๓
๗๙
๗๑
๓๔
๑๐๒
๗๕
๒
๓๓
๘๕
๑๓๔
๑๑๑
๑๓
๑๐๒
๔๘
๑,๔๖๔

คนพิการไดรับเบี้ยยังชีพ (คน)
๒๓
๒๔
๑๙
๑๗
๑๙
๒๑
๒๗
๑๖
๑๕
๒๙
๔๓
๒๔
๑๔
๒๖
๕
๓๑
๑๘
๒๕
๒๒
๕
๒๔
๒๐
๔๖๗

๑๐

ผูติดเชื้อไดรับเบี้ยยังชีพ (คน)
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑๖

 ดานการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา

๑) โรงเรียนเพชร
พิทยาสรรค

จํานวน ๑ แหง

ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาแหงชาติ

๑) โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง
(คุรุราษฎรอุปถัมภ)
๒) โรงเรียนบานโคกสวาง
(คุรุประชานุกูล)
๓) โรงเรียนบานทองคําพิงวิทยา
๔) โรงเรียนบานโคกแฝกดอนทะ
ยิง
๕) โรงเรียนบานกลอยสามัคคี
๖) โรงเรียนหนองกกสามัคคี
จํานวน ๖ แหง

ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑ สังกัดกรม
ศาสนา(เดิม)

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกอนวัยเรียน
สังกัดกรมพัฒนา
ชุมชน (เดิม)

ศูนยการเรียน
ชุมชน (กศน.)

๑) ศูนยอบรมเด็กกอน ๑) ศูนยพัฒนา
๑) กศน.ตําบล
เกณฑวัดโคกสวาง
เด็กเล็กบานหนอง บานเพชร
แวง

จํานวน ๑ แหง

จํานวน ๑ แหง จํานวน ๑ แหง

จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
(คน)
(คน)
(คน)

โรงเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโคกสวาง
บานโคกแฝกดอนทะยิง
บานทองคําพิงวิทยา
บานโคกสวาง(คุรุประชานุกูล)
บานกลอยสามัคคี
หนองกกสามัคคี
ชุมชนบานหนองแวง (คุรุราษฎรอุปถัมภ)
เพชรพิทยาสรรค
กศน.ตําบลบานเพชร

๒๔
๑๐
๒๒
๓๙
๗๐
๒๒
๓๒
๑๖๕
๒๙๔
๑๕๖

(ที่มา : ขอมูลจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ศูนยการเรียนฯ และโรงเรียน

๑๙
๑๙
๑๙
๓๙
๕๔
๒๒
๒๕
๑๒๙
๒๖๙
๒๕๗

๔๓
๒๙
๔๑
๗๘
๑๒๔
๔๔
๕๗
๒๙๔
๕๖๓
๔๑๓

๑
๑
๓
๒
๔
๒
๒
๔
๕
๑

ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔)

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําตําบล
- รถยนตบรรทุกน้ํา (บรรทุกน้ํา,ดับเพลิง)
- รถปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รถกระเชา
๑๑

จํานวนอาคาร
(หลัง)

จํานวน ๑๙๐
จํานวน ๑
จํานวน
๑
จํานวน
๑

นาย
คัน
คัน
คัน

สถิติผลการปราบปรามอาชญากรรม ของ สภ.บําเหน็จณรงค ในเขตพื้นที่ตําบลบานเพชร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
จับ(ราย)

ผูตองหา
(คน)

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

-

-

๑

-

-

๑

-

-

เกิด (ราย)

ประเภทความผิด
๑. คดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ
รวม
๒. คดีชีวิต รางกาย และเพศ
- พยายามฆา
- ทํารายรางกาย
รวม
๓. คดีประทุษรายตอทรัพย
- ลักทรัพย

- ทําใหเสียทรัพย
รวม
๔. คดีที่นาสนใจ
- ยักยอกทรัพย
รวม
๕. คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
อาวุธปน
- อาวุธปนธรรมดา
การพนัน
- การพนันทั่วไป
- สลากกินรวบ
ยาเสพติด
- ยาบา
- กัญชา
- สารระเหย
รวม

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

จับ (ราย)

ผูตองหา

๒

๒

๘
๑

๒๘
๑

๑๑
๑
๑

๑๑
๑
๑

๒๔
๔๔
๖. คดีอื่นๆ
๖
๖
(ขอมูล : สถิติจากสถานีตํารวจภูธรบําเหน็จณรงค ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕)

๑๒

๒.๔ การบริการพื้นฐาน (การคมนาคม)
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร มีเสนทางคมนาคม ดังนี้
- ถนนคอนกรีต
จํานวน ๑๒๔ แหง - ถนนลาดยาง
จํานวน
๕ แหง
- ถนนลูกรัง
จํานวน ๖๒ แหง - ถนนดิน
จํานวน ๒๗ แหง
๒.๕ ดานการเมือง - การปกครอง
รายชื่อผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ชื่อ – สกุล
นายธีรวัจน
ธรรมโสภารัตน
นายอนุวัฒน
ไทยประสงค
นายประดิษฐ ปนสังข
นายวิเชียร
อาบสุวรรณ
นายไพศาล
ไทยประสงค
นายวัชพงษ
เชื่อมขุนทด
นายเกิน
นอยสุวรรณ
นายสามารถ
ทานสละ
นายหนูแดง
กามขุนทด
นายจัด
พอขุนทด
นายสุทน
ภูเพชร
นายวิชัย
เพลียซาย
นายธนาพล
มิตรขุนทด
นายสงัด
อาบสุวรรณ
นางอนงค
แถวเพชร
นายสอง
ถาวรกาย
นายชอ
ปูนสันเทียะ
นายบาง
เฝาหนองดู
นายชลอ
ดีออน
นายสําราญ
ศรีทอง
นายแดง
งิมขุนทด
นายสัญญา
ดีออน
นายจวน
เชื่อมขุนทด
นายหนม
จูงจิตร
นายประชุม
พบขุนทด
นายบุญเขื่อง เถินมงคล
นายพนม
พิมพจัตุรัส

ตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการ นายก อบต.
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.(เสียชีวิต)
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
๑๓

หมูที่
๑๐
๑๙
๑๓
๓
๗
๙
๒๒
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๘
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑

ลําดับที่
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ชื่อ – สกุล
นายประจวบ หาจัตุรัส
นายหลึ่ม
นอยสุวรรณ
นายตุ
กลีบสันเทียะ
นายวีรพล
กลิ่นศรีสุข
นายสยาม
ไทยประสงค
นายสมหวัง
พลผูชวย
นายวีระ
เวียนขุนทด
นายสันติโชติ ศิริธงชัย
นายปรีชา
จิตรเพชรสกุล
นายฉลอง
สําราญโคกสูง
นายฉลอง
ทิพยประทุม
นายอุดม
มากขุนทด
นายบุญชง
คงโคกแฝก
นายมานะ
พาขุนทด
นายเรวัต
อาบสุวรรณ
นายไมตรี
กอสินทวี
นายสมพร
หาญณรงค
นายสุภาพ
แกวสูงเนิน
นายบุญเรือง พุหมื่นไวย
นางฐาปนี
แซเจียม
นายอุดม
ภูจําเนียน
นายสมบูรณ
พรมทอง
นายพิทักษ
ศรีหนองแวง

ตําแหนง
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.(พนสภาพการเปนสมาชิก)

หมูที่
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙
๒๐
๒๐
๒๑
๒๑
๒๒
๒๓
๒๓

รายชื่อกํานัน / ผูใหญบานในเขตตําบลบานเพชร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายบพิตร
นายวิชา
นายเรืองยศ
นายเตา
นางแฉลม
นายผาย
นายนิคม
นายประทีป
นายวีระชัย

ชื่อ – สกุล
ไทยจัตุรัส
ผลิผล
เพลียซาย
พิศจํารูญ
ถาวรกาย
พับขุนทด
แกนวิถี
แถมจํารัส
เรืองสันเทียะ

ตําแหนง
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
๑๔

หมูที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ลําดับที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายวัชระ
นายณัฐกุล
นายพล
นายวรเทพ
นายสมชาติ

ชื่อ – สกุล
คําเขียว
ประทุมวงศ
เหล็กมา
แกวเพชร
มีชัย

ตําแหนง
ผูใหญบาน
กํานันตําบลบานเพชร
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน

หมูที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕

นายแสวง

พรีพรม

ผูใหญบาน

๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายสุชาติ
นางจรูญ
นายมา
นายอภิเชษฐ
นายนิคม
นายพลอย
นายแหนน
นางนิภา

หาญณรงค
ชาติเผือก
มณีมนต
ไทยประสงค
ศรีประเทศ
ยั่งยืน
ชีหรั่ง
มีเงิน

ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

บทบาท / การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง
จากการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชร เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ผานมาจะเห็นไดวาประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบานเพชร ไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๗,๖๗๔
คน
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ๕,๓๑๐ คน คิดเปน ๖๙.๑% ของผูมาใชสิทธิทั้งหมด ผูไม
มาใชสิทธิ ๒,๓๖๔ คน บัตรดี ๕,๐๔๖ ใบ บัตรเสีย ๒๕๒ ใบ
๒.๖ ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับการศึกษา
ประเภท

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
รวม

ประถม/
มัธยมศึกษา
ชาย หญิง
๒
๒
๒
๒
๔
๔

ปวช./ปวท./ปวส.
ชาย
๑
๒
๓

หญิง
๑
๑

๑๕

ปริญญาตรี
ชาย
๓
๑
๑
๕

หญิง
๔
๑
๗
๑๒

สูงกวา
ปริญญาตรี
ชาย
หญิง
๑
๕
๑
๕

รวม

๑๓
๑
๑๔
๗
๓๕

พนักงานสวนตําบล
๑. นายศุภชัย
ชาญวิจิตร
๒. นางปรัชญาภรณ
มังกร
๓. นายเงิน
เทียวประสงค
๔. นางสาวไพวรินทร เหล็กจีน
๕. นางสาวเบญจรัตน เฉลากาย
๖. นางอักษราภัคร
พงษสุวรรณ
๗. นางทิพยวรรณ
ชาญวิจิตร
๘. นายณฤทธิ์
สิรินันทรถาวร
๙. นางสาวจุรีรัตน
ทวีผล
๑๐. นางสาววีรดา
อาบสุวรรณ
๑๑. พ.อ.ท.มนตรี
จีนเทศ
๑๒. นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ
๑๓.นางสาวพัชรี
ผานประดิษฐ
ลูกจางประจํา
๑. นางสาวรุงนภา
กลิ่นศรีสุข
พนักงานจางตามภารกิจ (มีคุณวุฒ)ิ
๑. นางสาวเอมมิกา
มูลขุนทด
๒. นางสาวสมพร
ผานอน
๓. นางลักษิกา
แจมใส
๔. นางกรธนานันท
บุญญารัตน
๕. นางสาวอรัญญา
อาบสุวรรณ
๖. นางสาวนภาพร
ทองคลี่
๗.นายสมยศ
พรีพรม
๘. นายเลิศชัย
สุขสําราญ
พนักงานจางตามภารกิจ (มีทักษะ)
๑. นายสมศรี
อุทัยชัย
๒. นางผุสดี
อยูภักดี
๓. นางหนูพิศ
ชาบําเหน็จ
๔. นางศิราภรณ
มีชํานาญ
๕. นางเตา
ยึดพวก
๖. นายใย
ดีขุนทด
พนักงานจางทั่วไป
๑. นางสาวขวัญใจ
มูลขุนทด

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๗
นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗
นักบริหารงานชาง ระดับ ๗
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖
บุคลากร ระดับ ๖ ว
นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๕
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕
นายชางโยธา ระดับ ๔
นักวิชาการศึกษา ระดับ ๔
เจาพนักงานพัสดุ ระดับ ๔
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๓
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ ๓

ตําแหนง

เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ลูกจางประจํา)

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูดูแลเด็ก
ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูชวยชางไฟฟา

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

พนักงานขับรถยนต
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ตําแหนง

คนงานทั่วไป
๑๖

๒. นางแตว
๓. นายไพวรรณ
๔. นายมนัสนันท
๕. นายทรงพล
๖. นายหัสนัย
๗. นายสันติ

เหลี่ยมกลาง
จิตออง
เลาหะนาคีวงศ
ชาตินุช
ไทยประสงค
หมายชัย

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม

 โครงสรางและกระบวนการการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
คณะผู ้ บริหาร

นักบริหารงานองค์ การบริหารส่ วนตําบล (ปลัดองค์การบริหารส่ วนตําบล)

อัตรากําลัง
พนักงานส่ วนตําบลสํ านักปลัด
- นักบริ หารงานทั วไป
- เจ้าหน้าทีบริ หารงานทั วไป
- บุคลากร
- เจ้าหน้าทีป้ องกั นและบรรเทาสา
ธารณภั ย
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
- ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ฯ
- พนักงานขั บรถยนต์
- พนักงานขั บเครืองจักรกลขนาดเบา
- ผู ้ ช่วยเจ้ าหน้าทีป้ องกั นฯ
พนักงานจ้ างทัวไป
- คนงานทั วไป (จํ านวน ๖ คน)
- ยาม
(จํ านวน ๑ คน)

อัตรากําลัง
พนักงานส่ วนตําบลส่ วนการคลัง
- นักบริ หารงานคลั ง
- นักวิชาการเงินและบั ญชี
- เจ้ าพนักงานพั สดุ
- เจ้ าพนักงานจัดเก็บรายได้
ลูกจ้ างประจํา
- เจ้ าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจํ า)
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
- ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
- ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีพั สดุ

อัตรากําลัง
พนักงานส่ วนตําบลส่ วนสวัสดิการสั งคมฯ
- นักพั ฒนาชุมชน
- ผู ้ ช่วยเจ้ าหน้าทีพั ฒนาชุมชน
๑๗

อัตรากําลัง
พนักงานส่ วนตําบลส่ วนโยธา
- นักบริ หารงานช่าง
- นายช่างโยธา
- ผู ้ ช่วยช่างไฟฟ้ า

อัตรากําลัง
พนักงานส่ วนตําบลส่ วนการศึกษาฯ
- นักวิชาการศึกษา
- ครู ผู ้ ดูแลเด็ก (จํ านวน ๕ คน)

๒.๗ ดานงบประมาณ
รายไดประจําปงบประมาณที่ผานมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนเงิน
๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ บาท แยกเปน
๑. รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
๑๔๖,๙๕๑.๐๑
๒. รายไดที่ไมใชภาษีอากรและสวนราชการเก็บให
๑๕,๐๓๒,๘๙๕.๘๔
๓. เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๐,๒๗๑,๓๓๕.๐๐
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๒,๕๐๐,๖๕๗.๐๐
รวม
๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕
รายได(บาท)
รายการ

ป ๒๕๕๓

ป ๒๕๕๔

รายไดจากภาษีอากร
๑๗๓,๔๐๗.๑๑
๑๔๖,๙๕๑.๐๑
รายไดที่ไมใชภาษีอากรและ
๑๕,๑๖๙,๙๐๖.๙๓ ๑๕,๐๓๒,๘๙๕.๘๔
สวนราชการจัดเก็บให
เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๔,๗๑๘,๓๒๖.๐๐ ๑๐,๒๗๑,๓๓๕.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๖,๒๖๒,๓๐๑.๗๒ ๑๒,๕๐๐,๖๕๗.๐๐
รวม
๓๖,๓๒๓,๙๔๑.๗๖ ๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕
รายรับ/รายจายประจําปงบประมาณที่ผานมาเปรียบเทียบยอนหลัง ๓ ป
ป พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
รายการ
๓๒,๓๕๗,๕๘๙.๕๒
๓๖,๓๒๓,๙๔๑.๗๖
รายรับ
๒๘,๑๗๘,๒๘๖.๑๔
๓๐,๖๘๓,๕๐๓.๗๘
รายจาย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ป ๒๕๕๕
(ประมาณการ)
๑๒,๗๙๕,๔๔๔.๐๐
๑๔๘,๕๘๐.๐๐
๒๑,๖๙๕,๙๗๖.๐๐
๓๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕
๓๔,๑๖๑,๔๖๔.๙๒

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับราย – รายจายยอนหลัง ๓ ป

(ขอมูล : สถิติจากสวนการคลัง อบต.บานเพชร ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
๑๘

 ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
รายได(บาท)
รายการ
รายไดจากภาษี
อากร
รายไดที่ไมใชภาษี
อากร
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ/
ระบุวัตถุประสงค
รวม

ป ๒๕๕๒

ป ๒๕๕๓

๑๙๗,๓๖๐,.๐๓

๑๗๓,๔๐๗.๑๑

๑๑,๔๖๒,๘๐๘.๒๔

ป ๒๕๕๕
(ประมาณการ)
๑๔๖,๙๕๑.๐๑ ๑๒,๗๙๕,๔๔๔.๐๐

ป ๒๕๕๔

๑๕,๑๖๙,๙๐๖.๙๓ ๑๕,๐๓๒,๘๙๕.๘๔

๑๗,๖๒๑,๔๓๙,๐๔ ๑๔,๗๑๘,๓๒๖.๐๐
๓,๐๗๕,๙๘๒.๒๑ ๖,๒๖๒,๓๐๑.๗๒

๑๔๘,๕๘๐.๐๐

๑๐,๒๗๑,๓๓๕.๐๐ ๒๑,๖๙๕,๙๗๖.๐๐
๑๒,๕๐๐,๖๕๗.๐๐
-

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

การบริหารรายรับ-รายจายในปงบประมาณที่ผานมา เปรียบเทียบยอนหลัง ๓ ป
ป พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
รายการ
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
รายไดประจําปงบประมาณที่ผานมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนเงิน
๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ บาท แยกเปน
๑. รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
๑๔๖,๙๕๑.๐๑ บาท
๒. รายไดที่ไมใชภาษีอากรและสวนราชการเก็บให
๑๕,๐๓๒,๘๙๕.๘๔ บาท
๓. เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๐,๒๗๑,๓๓๕.๐๐ บาท
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๒,๕๐๐,๖๕๗.๐๐ บาท
รวม
๓๗,๙๕๑,๘๓๘.๘๕ บาท

๑๙

๒.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
ผลการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชรในระยะที่ผานมานั้น
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชรไดกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอเพื่อตอบสนองกับความตองการ
ของประชาชนภายในตําบล โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังนี้
๒.๓.๑ การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
ที่ผานมาองคก ารบริหารสวนตําบลไดดําเนินการในดานตาง ๆ เชน การสง เสริม
อาชีพใหแกกลุมอาชีพตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดภายในครัวเรือน แตเนื่องจากประชาชนสวนใหญในเขตตําบลบาน
เพชรประกอบอาชีพเกษตรกรจึงมุงเนนเพื่อที่จะสงเสริมประสิทธิภาพในการผลิตใหมากขึ้น และสงเสริมให
เกษตรกรใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี เนื่องจากชวยลดตนทุนในการผลิตและไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอด
สารพิษ อีกทั้งยัง มีการจัดโครงการอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง
๒.๓.๒ การดําเนินงานดานสังคม
ในดานสังคมนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานเพชรไดใหความสําคัญกับเยาวชน
และผูดอยโอกาสทางดานการศึกษา และไดดําเนินการในดานนี้มาโดยตอเนื่อง เชน การจัดอาหารเสริม
(นม) และอาหารกลางวัน แกเด็กนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียนไดดื่มนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งได
ดําเนินการสรางศูนยการเรียนชุมชนบานโคกสวาง (เฉลิมพระเกียรติ) และไดดําเนินการจัดหาหอกระจายขาว
เพื่อการเผยแพรขาวสารแกประชาชน ผูสูง อายุ คนพิก าร และผูดอยโอกาส ไดรับเบี้ยยัง ชีพอยาง
เหมาะสม ไดจัด กิจ กรรมการแขง ขัน กีฬาภายในตําบลขึ้น เปนประจําทุกปเพื่อสง เสริมใหประชาชน และ
เยาวชนภายในตําบลไดเลนกีฬาเพื่อหางไกลยาเสพติดและสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในสังคม
๒.๓.๓ การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
ในดานโครงสรางพื้นฐาน ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรไดดําเนินการ
กอสรางถนนในสายตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนทั้งเสน ทางการคมนาคมภายใน
ตําบลและระหวางหมูบานตาง ๆ มีความสะดวกมากขึ้น เสนทางการลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรไดรับการ
ปรับปรุง มีไฟฟาใหแสงสวางตามจุดชุมชนและทางรวมทางแยก มีโทรศัพทสาธารณะ รางระบายน้ํา เสียง
ตามสายทั่วถึงทุกหมูบาน มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๒.๓.๔ การดําเนินงานดานแหลงน้ํา
ดานแหลงน้ํา เพื่อใหประชาชนภายในตําบลมีแหลงน้ําเพื่อการบริโภค-อุปโภค เพื่อ
การ เกษตร การเลี้ยงสัตว อยางเพียงพอและทั่วถึงจึงไดดําเนินการดานแหลงน้ําและใหความสําคัญเปน
อยางมากเนื่องจากประชากรในตําบลบานเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญและที่ผานมาทองถิ่น
ไดดําเนินการมาตลอด เชน การขุดลอกคลอง การขุดลอกสระน้ํา การกอสรางเหมืองคอนกรีต การ
๒๐

กอสรางฝายน้ําลน การสรางฝายกั้นน้ําขึ้น รวมทั้งการจัดการดานน้ําประปาหมูบานเพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชอยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
๒.๓.๕ การดําเนินงานดานสาธารณะสุข
ทองถิ่นไดดําเนินการดานการควบคุมโรคติดตอและไดดําเนินการดานสาธารณสุขเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในตําบล เชน สงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัดหา
โตะเตนแอโรบิค การจัดหาอุปกรณกีฬาใหกับหมูบานทุกหมูบาน การปองกันโรคพิษสุนัขบาและแมวบาโดย
การจัดหายาฉีดสุนัขและแมวบาปองกันโรคพิษสุนัข-แมวบา การจัดหาเครื่องพนหมอกควันและทรายอเบธ
แกหมูบานเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก และไดจัดกิจกรรมการรณรงคใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก จัดหา
อุปกรณการปองกันโรคไขหวัดนกเพื่อไมใหแพรระบาด ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในตําบลบานเพชร
๒.๓.๖ การดําเนินงานดานการเมืองและการบริหาร
ท อ งถิ่ น ได ดํ า เนิ น การจั ด โครงการอบรมให ค วามรู ด า นการปกรองระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชนในตําบลสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนการเพิ่มทักษะใหบุคลากรของอบต.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและ
สถานที่ปฏิบัติงานของ อบต.ใหเพียงพอกับการปฏิบัติงานบริการประชาชนนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารจัดการ อันประกอบดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได สนับสนุนการมี
สวนรวมและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองคกรประชาชนตางๆ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมอันเปนสาธารณะเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
๒.๓.๗ การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทองถิ่นไดดําเนินการในหลาย ๆ ดาน เชน
การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีประจําปในทุก ๆ ป การทํานุบํารุงศาสนาเพื่อรักษาวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น การสนับสนุนใหเด็กนักเรียนไดมีรายไดเสริมจากการ
สงเสริมอาชีพใหแกนักเรียน อุดหนุนงบประมาณในการจัดการแขงขันกีฬากลุมของตําบลบานเพชร เด็กมี
การนันทนาการและการกีฬาเพิ่มขึ้น
๒.๓.๘ การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี ที่ผานมาองคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชรไดจัด โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนและปลูกจิต สํานึกในการรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสภาพแวดลอมที่นาอยู ไดรวมกันรณรงคการปลูกปาในหลาย ๆ พื้นที่เนื่องในวั น
สําคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแมแหงชาติ ฯลฯ ในพื้นที่ตําบลบานเพชรและสองขางทาง
เพื่อความรมรื่นและสวยงามของธรรมชาติเพื่อสภาพแวดลอมที่นาอยูอยางยั่งยืนตอไป

๒๑

บทที่ ๓
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนเปนการพิจารรา และกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายเปรียบเสมือนเปน
สะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันกับอนาคต เปนการคาดการณในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น การวางแผนจึงมีความ
เกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการ
คิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผนคือความพยายามที่เปนระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต
แผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นเพชร เป น แผนการพั ฒ นาที่ มี
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่น และนโยบายของผู บริห ารทองถิ่น เพื่ อแกป ญหาและตอบสนองกับความต องการของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
๓.๑.๑ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายผูบริหาร


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศ
ระยะกลาง เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป
พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึด
มั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิต
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขัน
ไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
๑.วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”
๒. พันธกิจ
๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ
ภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
๒๒

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอยางเหมาะสม
ในแตล ะชวงวัย สถาบัน ทางสัง คมและชุ มชนทองถิ่ น มีความเขมแข็ง สามารถปรั บตัวรูเทาทัน กับการ
เปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และ
ภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๓. วัตถุประสงค
๑) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขาย
การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
๔. เปาหมายหลัก
๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวน
ผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปา ไมเพือ่ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปูองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง
๒๓

ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิด
สรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
๓) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๔) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๖.การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิ ภาพ ใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนกรอบทิศทางหลัก และแปลงสูการปฏิบัติใน
ระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่
ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน เพิ่มการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนทั้งระดับพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชนใช
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการให
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกปญหา
และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
๖.๑ การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขารวมใน
การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธใหทุก
ภาคสวนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สรางความเขาใจใหภาคการเมืองในเปาประสงคและ
แนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันใหภาคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสาน
ในการจัดทํานโยบาย รวมทั้งจัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เผยแพรใหภาคีการพัฒนารับรูและ
นําไปปฏิบัติ
๖.๒ การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ นดิน และแผนระดับ อื่นๆ โดยกําหนดประเด็น การพัฒนาสํา คัญภายใตยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ที่เสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มี
ความเชื่อมโยงกัน และจัดทําเปนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะดานที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ
๒๔

เชือ่ มโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร ประเด็นพัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ เขากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนระดับตางๆ จัดทํายุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรร
งบประมาณที่สอดคลองกัน รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจัง หวัด /กลุม
จังหวัด และแผนทองถิ่นภายใตแนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน
ผลักดันใหภาคเอกชนนําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนการลงทุนทางธุรกิจ
๖.๓ การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ นําการวิจัย
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมายตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒ นา
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร จัด ทําฐานขอมูล ที่ภาคสวนตางๆ เขาถึงและใช
ประโยชนไดงาย รวมทั้งสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมการพัฒนา
๖.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหเชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยูนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเปนกรอบดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมให
จัง หวัด เปน จุด ประสานการพัฒนาระดับพื้น ที่ รวมทั้ง ประสานและผลัก ดัน กลไกนอกภาครัฐ มีสวนรวม
ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น
๖.๕ การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ได
อยางมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา สรางความ
เขมแข็ง ของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขารวมพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น สนับสนุนใหภาคเอกชน
มีบทบาทนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
๖.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความกาวหนา ประเมินผลสําเร็จ
และผลกระทบของการดํา เนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็น การพัฒนายุทธศาสตรและผลการพัฒนาใน
ภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่ และ
การตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกลุมติดตามความกาวหนา
ตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการตางๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปน
เครือขายในทุกระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นที่
 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
จังหวัดที่เปนสมาชิก ไดแก ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมยและสุรินทร
วิสัยทัศน ประตูสูอีสานสากล “Norteast Gateway to Global Communities”
๒๕

เปาประสงค สังคมเขมแข็ง ประเทศชาติมั่นคง
ประเด็นยุทศาสตร
๑. การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย(ขาวหอมมะลิ)เพื่อการสงออก โดยการเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตเกษตรอินทรียเพื่อการสงออก และการเพิ่มความเขมแข็งและเชื่อมเครือขายสถาบันเกษตรเพื่อการ
แปรรูปและการตลาด
๒. การพัฒนาการแปรรูปสินคาการเกษตร โดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตขาวหอมมะลิ มัน
สําปะหลัง การแปรรูปและการสงออก การรักษาสิ่งแวดลอม
๓. การพัฒนาผลิต ภัณฑผาไหม โดยเนน ตลาดนําการผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑผาไหม และการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืน
๔. การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการจัดกระบวนการเรียนรูและเพิ่มทักษะแรงงาน สงเสริม
การลงทุนดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
๕. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยการเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว การเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและการเพิ่มศักยภาพสินคา
แผนงาน/โครงการที่สําคัญ
๑. โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิต
๒. โครงการเพิ่มความเขมแข็งและเชื่อมเครือขายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด
๓. โครงการกาวไกล ไหมไทยสูตลาดโลก (Thai Silk for the World) เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ผลิตภัณฑใหม
๔. โครงการจัดตั้งศูนยจัดหาแรงงานกลางและศูนยฝกอบรมสิ่งทอ
๕. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
๖. โครงการสรางเครือขายพันธมิตร (Cluster) ของผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
๗. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนชองจอม จังหวัดสุรินทร เพื่อเชื่อมแหลงทองเที่ยว นครวัต –
นครธม
๘. โครงการสรางโลกใหมใหชางไทย อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรเพื่อแกไขปญหาชางเรรอนใน
กรุงเทพฯ และสงเสริมการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
๙. โครงการสร า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ภู มิ ป ญ ญาเมื อ งอี ส าน ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ นํ า เสนอ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตและอารยธรรมอีสานเปนการสรางเรื่องราวสงเสริมการทองเที่ยว
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศนจังหวัดชัยภูมิ
“เปนเมืองที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวอยางมี คุณภาพ ควบคูกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๒๖

๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒.๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยว
๒.๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณและยั่งยืน
๒.๔ สรางสังคมอยูดีมีสุข เขมแข็งพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาขีดความสามรถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
อยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
กลยุทธและแนวทาง
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
๑.๑ การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อใหสามารถใชประโยชน
จากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดยั่งยืน
๑.๒ พัฒนาคุณภาพสินคาการเกษตร การตลาด และเครือขายสินคา
๑.๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรใน
ระดับชุมขนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
๑.๒.๒ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรที่เหมาะสมและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อลดตนทุนการผลิต และรับรองการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
๑.๒.๓ สงเสริมการผลิตพืชทดแทน การปลุกพืชพลัง งานทดแทนในที่รกรางวางเปลา และ
สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร
๒. พัฒนาฝมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยางเปนระบบ
๒.๒.๑ สนับสนุนการฝกอบรมแรงงานใหมีความรูและพัฒนาทักษะฝมือที่ไดมาตรฐานสอดคลอง
กับความต องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรับรองการเปด การเคลื่ อนยายแรงงานเสรีภายใต
ประชาคมอาเซียน ทั้งฝกอาชีพอิสระใหกับคนหางานตามความตองการของตลาดแรงงาน
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคบริการ
๓.๑ พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
๓.๑.๑ ศักยภาพองคกรวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการให
มีความคิดในเชิงสรางสรรค สามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิตและบริการ
๓.๑.๒ สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น โดนใชทรัพยากรและภูมิปญญา
ทอ งถิ่น ควบคู กับ องคค วามรู ส มั ย ใหม ส ง เสริ มกิ จ กรรมการประกวดแขง ขั น การประยุก ต ใช ค วามคิ ด
สรางสรรคในกลุมเยาวชนและผูประกอบการ

๒๗

๓.๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนใหมีศูนยกระจายและ
แสดงสินคา และพัฒนาชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ
๓.๑.๔ เสริมสรางชุมชนใหมีการใชความคิดสรางสรรคผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นองคความรู
เอกลักษณ วัฒนธรรมในการสรางคุณคาและมูล คาเพิ่มของสิน คา มีการรวมกลุมผูผลิต เชิง ธุร กิจพึ่งพา
ตนเองได
๓.๒ พัฒนาผูประกอบการและเครือขายดานการตลาด
๓.๒.๑ พั ฒ นาองค ค วามรูด า นการตลาดโดยเพิ่ มบทบาทศู น ย บ มเพาะผู ประกอบการให
ครอบคลุมสินคาและบริการ เพื่อใหผูประกอบการสามารถแขงขันกันได ตลอดจนเสริมสรางองคกรวิสาหกิจ
ชุมชน(SMEs)ใหเกิดความเขมแข็ง และเขาถึงแหลงทุนได
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณคาไดมาตรฐานกลยุทธและแนวทาง
๑. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพมาตรฐาน
๑.๑ พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม และสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมที่ศักยภาพใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อเปนจังหวัดทองเที่ยวชั้นนําของภาคอีสาน
๑.๒ สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการทองเทีย่ วเพื่อสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว
๑.๓ พัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบครบวงจรและทองเที่ยวไดตลอดทั้งปและทุกฤดูกาล
๑.๔ ประชาสัมพันธเผยแผกิจกรรมการตลาดของแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังการตลาดการ
ทองเที่ยวกลุมเปาหมาย
๒. บริหารจัดการการทองเทีย่ วใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนใหความสําคัญกับการเขาถึงแหลงทองเที่ยวของผูพิการ
และสูงอายุ
๒.๒ เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ใหเขา
มามี บ ทบาทในการบริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วที่ บู ร ณาการเชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวสูความยั่งยืน
๒.๓ พั ฒ นายกระดั บมาตรฐานสิ น คา ชุ ม ชน และบริ ก าร เพื่อ พั ฒ นาสิ น ค า การท อ งเที่ ย วที่
สรางสรรคจากเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่นโดยใชความรูและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม
๒.๔ พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และบริการใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
๒.๕ พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและเชื่อมโยงขอมูล
การทองเที่ยวระดับจังหวัดเขากับการทองเที่ยวระดับชาติ เพื่ออํานวยการความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ
๒๘

๒.๖ สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น
๒.๗ การดูแ ลรักษาความปลอดภัยและใหบริก ารอํานวยความสะดวกแกนัก ทองเที่ยวอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
๓.๑ พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนให องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวม
๓.๒ สนับสนุน ชุมชนในพื้นที่ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน
กลยุทธและแนวทาง
๑. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกรองสวนทองถิ่นและทุกภาคสวน
ในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๒ การบริหารจักการที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนอยางเหมาะสมรวมทั้ง
แกปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดขอพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ
๑.๓ เสริมสรางความเข็มแข็งขององคกรลุมน้ําและองคกรทองถิ่นในการจัดการน้ําและการ
จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในแตละลุมน้ําอยางบรูณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่นอําเภอและจังหวัด/
กลุมจังหวัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ํา
๒.การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบรูณาการ
๒.๑ พัฒนาชุมชนใหเข็มแข็ง และสง เสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึง และการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพ
ของทองถิ่นและชุมชนเพื่อใหเกิดความเปนหุน สวนในการจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
๒.๒ สง เสริมใหชุมชน ทองถิ่น และองคก รภาคเอกชนเกิด การรวมกลุมและการสราง
เครือขายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความตระหนักและทัศนคติที่เปน
มิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกรองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ําเสียชุมชน
๒.๔ สงเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวมใน
พื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหคนกับปาอยูรวมกันอยางยั่งยืน
๒๙

๒.๕ การสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการอนุรักษ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมทองถิ่นและพืชพื้นบาน เพื่อสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคา
และบริการที่มีมูลคาเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
๒.๖ สงเสริมเกษตรกร ชุมชน และทองถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมกับทองถิ่นใน
การใชพลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกรางเพื่อสราง
รายได และลดรายจายดานพลังงาน
๓.การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่น ใหมีการเตรียมความพรอม
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซอมรับมือภัยพิบัติอยางสม่ําเสมอ
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธและแนวทาง
๑.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.๑ เพิ่มศักยภาพและสงเสริมใหศ าสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนําในการปลุกฝง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน รวมทั้งรวมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสราง
คานิยมครอบครัวอบอุน และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนเด็กดี มีคุณธรรมนําความรู
๑.๒ สรา งเครื อขา ยชุ มชน/ท องถิ่น และทุก ภาคสวน เข ามามีส วนร วมในการอนุ รัก ษ
ศิลปวัฒนธรรม เฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน และฟนฟูเผยแพรสืบสานคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่ดีงาม
๑.๓ สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชน และประชาชนผูมีความรูความสามารถดานวัฒนธรรม
ไดมีเวทีแสดงออก เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ
ทองถิ่นอยางตอเนื่อง
๑.๔ พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีดความสามารถใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับพัฒนาความรูทางวิชาการและสติปญญาทางอารมณที่เข็มแข็ง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อปองกัน
กันและแกไขปญหาสังคม
๑.๕ เสริมสรางสภาพแวดลอมที่นาอยูโดยสงเสริมใหภาครัฐ องคกรปกรองสวนทองถิ่น
รวมกับชุมชน สามารถวางและจัด ทําผังเมือง การจัดบริการขั้น พื้นฐาน และพัฒนาโครงสร างพื้นฐานที่
เหมาะสมในพื้นที่ในประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของประชาชน ควบคูกับการ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
๑.๖ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สรางรายได และสงเสริมการออม
เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
๓๐

๑.๗ สงเสริมการสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรม
หมูบาน สูสภาวัฒนธรรมตําบล
๑.๘ สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมทีด่ ีงาม
๑.๙ ขยายโอกาสการมีงานทําและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
๑.๑๐ สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดย
การจัดกิจกรรมและเพิ่มชองทางใหประชาชนเขาถึงกีฬาและนันทนาการ
๑.๑๑ ส ง เสริ ม และพั ฒ นากี ฬ าสู ค วามเป น เลิ ศ และกี ฬ าอาชี พ โดยการพั ฒ นาและนํ า
วิทยาศาสตรทางการกีฬามาใชอยางจริงจัง
๑.๑๒ สง เสริมใหประชาชนทุก กลุมวัยมีก ารออกกําลัง กายและเลน กีฬาเปน ประจําเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑๓ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่นในงานเมืองนาอยูอยางตอเนื่อง
๒. การพัฒนาการศึกษา
๒.๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางกระบวนการ
เรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึกคานิยม คุณธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเขาถึงบริการการศึกษา และแหลง
เรียนรู ตลอดจนสรางปจจัยและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ตอเนื่องใหกับทุกชวงวัย
๒.๓ สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูเพื่อการเรียนรูใหทั่งถึงและเทาเทียม
๒.๔ สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา และสรางหลักประกัน
โอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูพิการ รวมทั้งพัฒนาเครือขายความรวมมือในการ
ใหบริการและชวยเหลือทางการศึกษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส
๒.๕ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด เพื่อรับรองการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
๓. การพัฒนาการสาธารณสุข
๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไม
เปนอุปสรรค รวมทั่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
๓.๒ พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุขใหมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓๑

๓.๓ พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค รวมทั้งการดูแ ลสุขภาพของคนใน
ชุมชนโดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของเครือขาย
๓.๔ สนับสนุนสรางแรงจูงใจ ทักษะความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรับรองการขยาย
ภารกิจในการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื่อรัง โดยเชื่อมโยงการดําเนินการ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๔.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบาน/
ชุมชน การแกไขปญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดใน
หมูบาน/ชุมชน
๔.๒ เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด และผูมีอิทธิพลในทุกๆ ดาน ดําเนินการปองกัน
มิใหกลุมเสี่ยงตกเปนเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับไปใชชีวิตใน
สังคมได โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
๕. การสรางความเขมแข็งของชุมชน
๕.๑ ส ง เสริ ม ประชาชนให มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาการเมื อ งการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิปไตยเพื่อให
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
๕.๒ สง เสริมและสนับสนุนองคก รชุมชนและผูนําชุมชนใหมีประศักยภาพในการบริห าร
จัดการและจัดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมของชุมชน
๕.๓ สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาชุมชน ผานกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน
๖. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๖.๑ พัฒนาคุณ ภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐแกประชาชน โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยใชในการบริการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
๖.๒ สงเสริมสนับสนุน ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
สงเสริมขีดความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชนตําบลและอําเภอ
ใหสามรถเชื่อมโยงกับการทําแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแกไข
ปญหาและพัฒนาฟนที่ไดตรงตามความตองการของประชาชน

๓๒

 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน
อปท.ชัยภูมิ บูรณาการพัฒนา เพิ่มมูลคาเกษตรกรรม
วัฒนธรรม การศึกษา กีฬาล้ําเลิศ
เมืองนาอยู อูพลังงานทดแทน แดนแหลงทองเที่ยว
พันธกิจ
๑.ส ง เสริม และพั ฒนากระบวนการผลิ ต และการลงทุ น ของเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
การเกษตรใหเปนฐานในการสรางานและกระจายรายได โดยใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่ม การเพิ่ม
ผลผลิตคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการปลอดสารพิษ
๒.พัฒนาคนใหมีคุณ ภาพพรอมคุณ ธรรม และรอบรู อยางทัน มีสุขภาวะที่ดี อยูครอบครัว
อบอุน ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได
๓.พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางบูรณาการโดย
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบครบวงจร สามารถทองเที่ยวไดตลอดป และเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป
๔.พัฒนาทองถิ่นใหนาอยู มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้ง
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
๕.สรางระบบการบริหารการจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทั้งถิ่น เพื่อเกื้อหนุนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
จากการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาใน
ภาพรวม ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
เปาประสงค
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
๒. การบริหารจัดการการใชทรัพยากรน้ํา
๓. การพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธและแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและน้ําอยางยั่งยืน
แนวทาง
๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงพื้นฐานดานการเกษตรเพื่อเขาสูแหลงผลิตและตลาด
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อแกไขปญหาภัยแลงและอุกทกภัย
๓๓

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
๔. สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
๕. สงเสริมการทํางานเกษตรและแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย การลด
สารเคมีในการผลิตสินคาเกษตร ปรับปรุงคุณภาพดิน
๖. สนับสนุนการผลิตและการจําหนาย โดยใชแรงงาน วัต ถุดิบ สินคาและบริก ารที่มีอยูใน
ทองถิ่น
๗. สงเสริมระบบเกษตรอินทรีย โดยปุยอินทรียและปุยชีวภาพ
๘. การสงเสริมการปลูกพืช พลังงานทดแทนและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากผลการ
ผลิตทางการเกษตรและพลังงานทางเลือกอื่นๆ
๙. เพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนใหมีศูนยกระจายและแสดง
สินคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
๑. ประชาชนไดรั บการศึก ษาทั้ง ในระบบ นอกระบบการศึก ษาและตามอัธยาศัย อยา ง
ตอเนื่อง
๒. สถานศึกษาและบุคลากรทางดานการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
๓. อนุรักษและสืบสานดานศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธและแนวทาง
พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทาง
๑. สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย
๒. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกและสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
๓. ปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชน มีสวนรวมในฟนฟูเผยแพรและสืบสานวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต
ประเพณี คานิยมที่ดีงามและภูมปิ ญญาทองถิ่น
๔. สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกประชาชน รวมทั้งรวมกับครอบครัว ชุมชน
สถานศึกษาในการสรางคานิยมครอบครัวอบอุน และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปน
คนดี มีคุณธรรม
๕. อนุรักษและสืบสานงานศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๖. สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนและประชาชนมีความรู ความสามารถดานวัฒนธรรม ไดมี
เวทีแสดงออก เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ
๗. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
๓๔

๘. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา เพื่อการเรียนรูใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน
๙. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในการสรางกระบวนการเรียนรู การปลูกฝง
จิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต
เปาประสงค
๑. สงเสริมใหประชาชนเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีสวนรวมในการสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตย
๒. ประชาชนไดรับการดูแลอยางทั่วถึงตลอดชีวิต
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กลยุทธและแนวทาง
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทาง
๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองและการพัฒนาทองถิ่น
๒.เสริมสรางสุขภาพอนามัยและการออกกําลังกายของประชากรทุกวัย ใหมีสุขภาพและใจที่
แข็งแรง
๓.สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การแกไขและ
ปองกันปญหายาเสพติด
๔.สงเสริมสวัสดิการใหแกเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผูยากไร ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
ในสังคม ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕.เสริมสรางอาชีพในชุมชนใหมีรายได เพื่อทางเลือกในการประกอบอาชีพ
๖.สงเสริมบทบาทครอบครัว องคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน ในการเกื้อหนุนคนไทยใหเปน
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต สามัคคีและรักทองถิ่น
๗.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สรางรายได
๘.องคก รปกครองส วนท อ งถิ่น วางและจั ด ทํา ผั ง เมื อ ง จัด บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานและพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของประชาชน
๙.สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัด
กิจกรรมเพิ่มชองทางใหประชาชนเขาถึงกีฬาและนันทนาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาการทองเที่ยว
๓๕

เปาประสงค
๑.แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดอยางมีคุณภาพ
๒.สินคาและบริการดานการทองเที่ยวมีมูลคาเพิ่ม
๓.สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
กลยุทธและแนวทาง
พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทาง
๑.สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๒.สงเสริมบทบาทชุมชนและองคกรชุมชนในทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวอยางครบวงจร
๓.พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมใหมีศักยภาพคุณภาพมาตรฐาน
สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดตลอดป
๔.สนับสนุนการรวมกลุมสินคาชุมชน และการบริการเพื่อการทองเที่ยว และเพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการประกอบอาชีพใหกับประชาชน
๕.พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง
๖.พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและเชื่อมโยงขอมูล
การทองเที่ยวระดับจังหวัดเขากับการทองเที่ยวในระดับชาติ
๗.สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสิน คาชุมชน เพื่อการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มทางเลือกการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชน
๘.พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
๑.มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ปาไมและทรัพยากรดินไดรับ
การอนุรักษและฟนฟู
๒.องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน มีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่น
กลยุทธและแนวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษอยางทั่วถึง
แนวทาง

๓๖

๑.สงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการปาชุมชน การปลูกปา การอนุรักษฟนฟูดิน
และน้ํา เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปา การเผาปาและฟนที่การเกษตร
๒.สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.บริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของชุมชน ภาคเอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.การควบคุมมลพิษ การกําจัดขยะทั้งในสวนของชุมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
๕.การบริหารจัดการของเสียในระบบรวม เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาขยะ
๖.สงเสริมเกษตรกรชุมชน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะกับทองถิ่น ในการใชพลั ง งาน
ทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนเพื่อสรางรายได และลดรายจายดานพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
๑.องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการอยางมีมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับของประชาชน
๒.องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
๓.องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
กลยุทธและแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทาง
๑.พัฒนาขาราชการและบุคลากรใหมีสมรรถนะ ศักยภาพ ทัศนคติ และจิตสํานึกที่เอื้อต อการ
บริการประชาชน
๒.ปรับปรุงแบบการใหบริการประชาชน อํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทํางานและนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
๓.สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของทาง
ราชการผานสื่อตางๆ
๔.จัดทําแผนผังอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชน
๕.สงเสริมการพัฒนาหนวยงานไปสูองคกรแหงการเรียนรู
๖.สรางจิตสํานึก คานิยม จรรยาบรรณของทองถิ่น พนักงานในการปฏิบัติราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

๓๗

 การพัฒนาตามนโยบายผูบริหารทองถิ่น
๑. นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๑. สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอิสระใหกับประชาชนทุกกลุมในตําบล ใหมีการเรียนรู
และพัฒนาดานอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
๒. จัดหาตลาดกลางเพื่อเพิ่มชองทางจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในตําบล
๓. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยูในตําบลกอใหเกิดการดึงดูด
ความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด เพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจของตําบล
๒. นโยบายดานสังคม
๒.๑ ดานการศึกษา
๑. พัฒนาและปรับศูนยเด็กเล็กในตําบลใหมีสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมความ
พรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน
๒. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานและคุณภาพ
๓. สนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาไดเขามาทํางานเสริมในชวงปดภาคเรียนเพื่อเปนการแบง
เบาภาระผูปกครอง
๔. จัดใหเด็กรับอาหารเสริม(นม) อยางทั่วถึงรวมทั้งอาหารกลางวันตลอดภาคเรียนและ
ชวงปดเทอม
๕. สนับสนุนจัดการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนย กศน. ตําบลบานเพชร) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ความรูใหกับประชาชนใหไดรับการศึกษาครบทุกหมูบาน
๒.๒ ดานกีฬา และนันทนาการ
๑. สงเสริมและสนับสนุนเยาวชนใหรักการเลนกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงและหางไกลยาเสพติด
สงเสริมใหมีชมรมกีฬา พัฒนาพื้นฐาน จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ และจัดใหมีการแขงขันกีฬาเปนประจํา
๒. พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาประจําหมูบาน ใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน
๒.๓ ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑. จัดใหมีการอนุรักษและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
เชน งานวันสงกรานต วันเขาพรรษา วันลอยกระทง งานประเพณีทําบุญวันขึ้นป ใหมวันสําคัญทางศาสนา
ตาง ๆ
๒. จัดใหมีความรวมมือกับทางวัด และสมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวขางกับทางศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการ
ดํารงชีวิต

๓๘

๒.๔ ดานการสาธารณสุข
๑. สงเสริมใหประชาชนมีการจัดกลุม ชมรม เพื่อจัดกิจกรรมออกกําลังกาย โดยใหการ
สนับสนุนทุกกลุมอายุใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี หางไกลอบายมุข โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและผูสูงอายุ
๒. เรงรัดขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสูประชาชนอยางทั่วถึง โดยประสานงานอยาง
ใกลชิดกับสาธารณสุขอําเภอ จัดการฝกอบรม ทบทวนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
เพื่อให อสม. เปนแกนหลักในการพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นมูลฐานอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพ
๓. จัดใหมีการควบคุมและระงับโรคติดตอ เชน การปองกันโรคไขเลือดออกการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา เปนตน โดยการประสานการทํางานกับอนามัย สาธารณสุขอําเภอ และ อสม
๒.๕ ดานการพัฒนาชุมชน และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
๑. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมการทํางานกับองคการบริหาร
สวนตําบลและเพื่อปองกันและปราบปรามปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยการจัดฝกอบรม
ตํารวจอาสาใหความรูและสรางเครือขายในการทํางานของชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
๒.๖ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. จัดใหมีการปองกันและระงับภัย ตาง ๆ โดยจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันและระงับภัย และจัดฝกอบรม อปพร. เพื่อสามารถชวยดําเนินการและประสานการทํางานกับ
องคการบริหารสวนตําบล
๒. ใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรวดเร็วตามระเบียบ อํานาจหนาที่
ที่สามารถกระทําได
๒.๗ ดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
๑. จัดใหมีสวัสดิการแกผูดอยโอกาส เชน เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อ HIV
ใหไดรับความชวยเหลืออยางเหมาะสม โดยการเพิ่มเปาหมายใหมากขึ้น
๓. นโยบายพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนเพื่อการสัญจรที่สะดวกขึ้นและปรับปรุง
ถนนลูกรัง และถนนดิน เพื่อการขน - ถายสินคาการเกษตรสูตลาดใหทั่วถึงและรวดเร็วทั้งตําบล
๒. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาดานการจราจร
๓. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหแสงสวางครอบคลุมทั้งตําบล
๔. ปรับปรุงระบบผังเมืองเฉพาะ เพื่อตอบเสนอความตองการของคนในทองถิ่นและรองรับ
การขยายตัวเมืองเปนไปอยางมีระเบียบ
๕. จัดใหมีการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
๔. นโยบายพัฒนาดานแหลงน้ํา
ใหความสําคัญกับแหลงน้ําที่มีอยูใหเกิดการใชประโยชนที่มีคาอยางสูงสุด ในเขตตําบล ดังนี้
๓๙

๑. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูใหดีขึ้น และจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเพื่อการใชประโยชน
ดานการอุปโภค บริโภค และเพื่อดานการเกษตร
๒. สราง ปรับปรุง ฝายน้ําลนเพื่อการกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตร
๕. นโยบายการเมืองบริหาร
๑. การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งประกอบดวย
หลักนิติกรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก ความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา
๒. เรงรัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวยการเพิ่มงบประมาณดานเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัย
๓. สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริก ารประชาชนดวยการฝกอบรมเพิ่มทัก ษะของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานเจาหนาที่
๔. สงเสริมใหมีหรือปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
๕. ใหประชาชนไดรับรูขาวสาร ความเคลื่อนไหว บทบาทขององคกรบริหารสวนตําบลอยาง
สม่ําเสมอ
๖. สงเสริมการปฏิบัติงานดวยระบบฐานขอมูลที่เปนปจจุบันและสงเสริมการรับรูขอมูลและ
ขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ต ใหมีเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบล
๗. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล และสนับสนุนการ
มีสวนรวมของชุมชน
๘. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยกระบวนการมีสวนรวม
๙. เรงรัดพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบโดย
การจัดทําแผนที่ภาษี และปรับปรุง ฐานขอมูลใหทันสมัย
๑๐. จัดใหมีระบบประชาสัมพันธที่ทันสมัยอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมูบาน
๖. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. การฝกอบรมสรางจิตสํานึก และจัดใหมีอาสาสมัครอนุรักษสิ่งแวดลอมขารวมทํางาน
แกไขปญหารวมกัน
๒. ใหชุมชนมีสวนรวมในการกําจัดขยะ โดยใหมีการคัดแยกขยะทุกหมูบานเปน การลด
ปริมาณขยะและใชทรัพยากรธรรมชาติใหคุมคาที่สุด
๓. รวมมือกับองคกรทองถิ่นอื่นในอําเภอบําเหน็จณรงคจัดใหมีบอขยะรวมเพื่อการกําจัดที่
ถูกตองและไมทําลายสิ่งแวดลอม

๔๐

๓.๒ การวิเคราะหศักยภาพและการพัฒนาทองถิ่น
๓.๒.๑ ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ปญหา
สภาพปญหา พื้นที่
ความตองการ
ปริมาณ และ
กลุมเปาหมาย
๑.ปญหาดานโครงสราง ๑.๑ การคมนาคม
-กอสรางถนน คสล.
พื้นฐาน
-พื้นที่ตําบลบานเพชร ภายในหมูบานใหครบทุก
ภายในหมูบานมีเสนทาง หมูบาน ทุกสาย
การคมนาคมที่ถนนสวน -ปรับปรุงซอมแซมถนน
ใหญเปนถนนคอนกรีต
และถนนลาดยาง จะมี
บางสวนที่เปนดินลูกรัง
เปนหลุมเปนบอ
๑.๒ ไฟฟา
-จัดใหมีระบบไฟฟาใช
-พื้นที่ตําบลบานเพชร ครบทุกครัวเรือน ติดตั้ง
บางครัวเรือนยังไมมี
ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ
ไฟฟาใช เนื่องจาก
สายไฟฟาแรงต่ํายังไม
ทั่วถึง ไฟฟาสาธารณะ
มีไมเพียงพอ
๑.๓ ประปา
-จัดใหมีระบบน้ําประปา
-พื้นที่ตําบลบานเพชร ใหทั่วถึง
บางครัวเรือนยังไมมี
น้ําประปาใชอุปโภคบริโภค
๑.๔ แหลงน้ํา
-จัดใหมีแหลงน้ํา เชน
-พื้นที่ตําบลบานเพชร ขุดสระน้ํา ขุดลอกลํา
ประชาชนสวนใหญ
หวย คู คลอง ฯลฯ
ประกอบอาชีพทํา
การเกษตร ราษฎรบาง
หมูประสบปญหาไมมี
๔๑

การคาดการณแนวโนม
ในอนาคต
-การคมนาคมภายใน
หมูบานและตําบลมีความ
สะดวก รวดเร็ว

-อบต.ประสานการไฟฟา
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําใหทุก
ครัวเรือนมีไฟฟาใช

-ประชาชนมีน้ําประปาใช
ในการอุปโภค-บริโภค

-อบต.ประสานกรม
ทรัพยากรน้ํา,กรม
ชลประทานและสวน
ราชการที่เกี่ยวของรวมกัน
ดําเนินการ ใหมีแหลงน้ํา
อยางเพียงพอ

๒.ปญหาเศรษฐกิจ

๓.ปญหาดานสังคม

แหลงน้ําไวใชใน
การเกษตร
๒.๑เศรษฐกิจ
-ในพื้นที่ทุกหมูบานของ
ตําบลบานเพชร สวน
ใหญมีอาชีพทํา
การเกษตร ทําใหรายได
สวนใหญจะมาจากการ
ทําการเกษตร ถาราคา
ผลผลิตตกต่ําและตนทุน
การผลิตสูง ก็จะทําให
เกษตรกรมีรายไดลด
นอยลงไปดวย
-ขาดการรวมกลุม
พัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง

๓.๑การศึกษา
-ประชาชนของตําบล
บานเพชร ยังขาดการ
รับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ
จากทางราชการและอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ
-ตําบลบานเพชรมี
โรงเรียน ๗ แหง
ศูนยเด็กเล็ก ๒ แหง
ผูปกครองบางสวนมี
คานิยมที่จะสงลูกไป
เรียนในตัวเมืองหรือ

-ลดตนทุนในการผลิต
เพื่อเพิ่มรายไดให
เกษตรกร

-สงเสริมใหเกษตรกรหัน
มาใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ
ทดแทน ซึ่งราคาต่ํากวาจะ
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้นสามารถลดตนทุน
การผลิตลงได

-ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
-จัดใหมีการรวมกลุม
พัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง
โดยสนับสนุน
งบประมาณกลุม และ
แนะนําปรึกษาและแกไข
ปญหาจากภาครัฐ

-เพิ่มชองทางในการรับรู -ประชาชนไดรับขอมูล
ขอมูลขาวสารใหกับ
ขาวสารเหตุการณตาง ๆ
ประชาชน
ในปจจุบันของทางราชการ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-ประชาชนของตําบลบาน
-สงเสริมและพัฒนา
เพชรมีความรู
ระบบการศึกษาใหมี
ความสามารถ
ประสิทธิภาพ

๔๒

ทองถิ่นอื่น เพื่อคิดวาจะ
ไดความรูที่ดีกวา
๓.๒ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
-มีสมาชิก อปพร. ที่
ทํางานจริงเพียง ๕๐
นายจาก ๑๙๐ นาย ทํา
ใหการดําเนินการดาน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินยังไมทั่วถึง
และมีผูมาปฏิบัติงาน
นอย
๓.๓ สาธารณสุข
-พื้นที่ตําบลบานเพชร มี
ทั้งหมด ๒๓ หมูบาน(ใน
เขตเทศบาล ๕ หมูบาน)
ราษฎรจํานวน ๙,๖๙๕
คน ปจจุบันราษฏรรับ
บริการดานสุขภาพกับ
โรงพยาบาลบําเหน็จ
ณรงคซึ่งอยูในเขต
เทศบาลตําบลบานเพชร
มีศูนยสุขภาพชุมชน
ตําบลที่ดูแลดานสุขภาพ
คนในตําบล จํานวน ๑
แหง แตเนื่องจากตอง
ดูแลทั้งในเขตและนอก
เขตทําใหไมครอบคลุม
ประกอบกับประชาชน
ขาดการเอาใจใสในการ
จัดระเบียบสุขลักษณะใน
บานเรือนและหมูบาน

-การสงเสริมใหมีการ
อบรมเพิ่มเติมและ
ควบคุมดูแล อปพร. ชุด
เดิมอยางเขมงวด

-ประชาชนมีความรูสึก
อบอุนปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

-ประชาชนตําบลบานเพชร
มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
-จัดใหมีและบริการ
สาธารณสุขใหกับ
ประชาชน
-อบรมใหความรู
เกี่ยวกับการสาธารณสุข
และอนามัย

-เยาวชนในตําบลมีทักษะ
ในการกีฬา ใชเวลาวางให
๔๓

๔.ปญหาดานการเมือง
การบริหาร

๓.๔ กีฬาและ
นันทนาการ
-กีฬาและนันทนาการ
ตําบลบานเพชร หมูบาน
ไมมีสถานที่ที่ใชในการ
จัดกิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการของแตละ
หมูบาน
๕.๑ปญหาดานบุคลากร
-บุคลากรกับปริมาณ
งานไมสอดคลองกัน
เนื่องจากปจจุบัน อบต.มี
ภารกิจหนาที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น แต
บุคลากรมีไมเพียงพอใน
การปฏิบัติหนาที่
-การแบงงานไม
เหมาะสมกับบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่

๕. ปญหาดาน
๕.๑ ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ปฏิกลู
สิ่งแวดลอม
-ตําบลบานเพชรปจจุบัน
ยังไมมีการบริหาร
จัดการขยะ เนื่องจากไม
มีสถานที่ทิ้งขยะ รถเก็บ
ขยะรวมทั้งงบประมาณ
ในการดําเนินการ

-จัดใหมีและสงเสริม
การกีฬาและนันทนาการ
ครบทุกหมูบาน
-กอสรางสนามกีฬา

-สรรหาและบรรจุ
บุคลากรใหเพียงพอตอ
ปริมาณงาน

-มีการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบตาม
มาตรฐานของแตละ
ตําแหนงใหครอบคลุม
ตอภารกิจที่ไดรับการ
ถายโอน

-จัดใหมีการบริหาร
จัดการขยะในตําบล
-รณรงคหามทิ้งขยะสอง
ขางทางและทําลายขยะ
โดยการฝงกลบ

๔๔

เปนประโยชนและหางไกล
ยาเสพติด

-อบต.ไมประสบปญหา
เรื่องบุคลากรเนื่องจาก
บรรจุบุคลากรเพิ่มขึ้นตาม
แผนอัตรากําลัง ๓ ปและ
กรอบพนักงานจาง ๔ ป
-อบต.สามารถดําเนินงาน
ตามภารกิจที่ไดรับการถาย
โอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

-อบต.ประสานการจัดเก็บ
ขยะกับ อปท.มีความพรอม
หรือประสานการ
ดําเนินการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

๓.๒.๒ ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ดวยเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้
ดานที่ ๑ ดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
๑.มีการรวมกลุมตาง ๆ ภายในหมูบาน/ตําบล
๒.มีทรัพยากรและวัตถุดิบภายในหมูบาน/ตําบลหลากหลาย
จุดออน (Weaknesses)
๑.กลุมขาดความรูในการบริหารจัดการจึงไมมีความเขมแข็ง
๒.ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอยางตอเนื่อง
๓.ไมมีตลาดรองรับสินคาหรือผลผลิตของกลุม
๔.เกษตรกรมีภาระหนี้สินจํานวนมาก
โอกาส (Opportunity)
๑.รัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน
๒.รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อุปสรรค (Threat)
๑.งบประมาณทีไ่ ดรับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไมเพียงพอ
๒.ขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ
๓.ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
๔.ตลาดสินคาการเกษตรมีความตองการไมแนนอน
ดานที่ ๒ ดานคนและสังคม
จุดแข็ง (Strengths)
๑.มีโรงเรียนภายในตําบล ๗ แหง
๒.มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ แหง
๓.มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
๔.มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
๕.มีศูนยอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๖.มีชมรมผูสูงอายุประจําตําบล
๗.มีการชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
จุดออน (Weaknesses)
๔๕

๑.ขาดงบประมาณในการสงเสริมและสนับสนุนดานการเรียนรูของเด็กนักเรียนอยางเพียงพอ
๒.ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
๓.ขาดงบประมาณและเครื่องมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.จํานวนผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้นทุก ๆ ป
๕.เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา
โอกาส (Opportunity)
๑.มีหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือและสนับสนุน เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
๒.มีนโยบายภาครัฐที่เอื้อตอการพัฒนา เชน นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ดานวัฒนธรรม
ดานสุขภาพ ดานความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๓.การแกปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
๔.รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
๕.นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด ที่สนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร สอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล
๖.การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
อุปสรรค (Threat)
๑.มีวัฒนธรรมคานิยมตางชาติเขามาครอบงําวัฒนธรรมไทย
๒.กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขาดความยืดหยุนไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
๓.หวงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน
๔.ผลการถายโอนภารกิจทําใหมีงาน / หนาที่ เพิ่มขึ้นแตไมมีบุคลากรรองรับ
๕.คาครองชีพสูง
๖.ภาวะวิกฤตการณน้ํามันแพง
๗.การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
๘.ภาระหนาที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
๙.สถานการณทางการเมืองมีความไมแนนอน
๑๐.มีการแพรระบาดของยาเสพติด
ดานที่ ๓ ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strengths)
๑.มีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางหมูบานและตําบลสามารถเดินทางสัญจรไปมาไดอยางสะดวก
๒.มีนโยบายผูบริหารในการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานอยางเปนธรรม
๓.มีแหลงน้ําที่สามารถสรางระบบประปาหมูบานได
จุดออน (Weaknesses)
๑.มีบุคลากรดานชางไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
๔๖

๒.มีอุปกรณ เครื่องจักรไมเพียงพอ
๓.มีงบประมาณจํากัด
โอกาส (Opportunity)
๑.มีหนวยงานอื่นใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน กรมทางหลวงชนบท องคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยภูมิ ฯลฯ
๒.มีนโยบายภาครัฐที่ใหประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน
๓.มีหนวยงานอื่นใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา ฯลฯ
อุปสรรค (Threat)
๑.ขาดการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ใหการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง
๒.มีการอพยพยายถิ่นฐานเชามาอยูในพื้นที่ ทําใหจํานวนประชากรไมสม่ําเสมอ
ดานที่ ๔ ดานการเมืองการบริหาร
จุดแข็ง (Strengths)
๑.ผูบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
๒.มีนโยบายผูบริหารในการดําเนินการชัดเจน
๓.มีการพัฒนาบุคลากร
๔.มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
๕.มีการแบงแยก / มอบหมายหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
๖.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๗.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
๘.บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี
๙.มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
๑๐.มีแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมกับโครงสรางอํานาจหนาที่
๑๑.การใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย
จุดออน (Weaknesses)
๑.วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ
๒.ระบบการจัดเก็บภาษีไมไดมาตรฐาน
๓.ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๔.ขาดการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสวนรวมใหกับบุคลากร
๕.ขาดการสงเสริมจรรยาบรรณใหกับบุคลากร
๖.จํานวนบุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน

๔๗

โอกาส (Opportunity)
๑.มีหนวยงานตาง ๆ จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒.มีนโยบายภาครัฐที่เอื้อตอการพัฒนา เชน การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
อุปสรรค (Threat)
๑.ความขัดแยงทางการเมืองและกลุมผลประโยชน
๒.นโยบายภาครัฐ ระเบียบ กฎหมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจาหนาที่ผูปฏิบัติสับสน / ขาดความ
ชัดเจน
ดานที่ ๔ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง (Strengths)
๑.พื้นที่สวนใหญยังไมมีสภาพเปนชุมชนเมือง
๒.มีการรณรงคปลูกปาชุมชน
จุดออน (Weaknesses)
๑.ขาดระบบกําจัดขยะที่ถูกตอง
๒.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
โอกาส (Opportunity)
๑.มีนโยบายดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา
๒.มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมโดยตรง
อุปสรรค (Threat)
๑.การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความคลองตัวและตอเนื่อง
๒.องคกรประชาชนและภาคเอกชนไมใหความสําคัญในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๔๘

บทที่ ๔
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
จากผลการวิเ คราะหส รุปสภาพทั่วไป ปญหา ขอมู ล ตา งๆ รวมทั้ง ความตอ งการของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร นโยบายของผูบริหาร และขอเสนอแนะจากประชาคม
หมูบาน จึง กําหนดแนวทางการพัฒนาเปน วิสัยทัศ นก ารพัฒนาขององคการบริห ารสวนตําบลบานเพชร
ดังนี้
“ บริหารจัดการบานเมืองที่ดี สังคมมีความสุข
เกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
๔.๒ พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
จากการวิเคราะหศักยภาพและประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
บานเพชรในปจจุบันประกอบกับความตองการของประชาชนในทองถิน่ และวิสัยทัศนของการพัฒนาสามารถ
กําหนดเปนพันธกิจสําคัญ ๖ ประการ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ สงเสริมกลุมอาชีพ และการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใชสารเคมีเพื่อ
เพิ่มผลผลิต ใหประชาชนมีอาชีพมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒ สงเสริมดานการศึกษา กีฬา และการสาธารณสุขใหทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจที่ ๓ สืบสานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น
พันธกิจที่ ๔ จัดใหมีและพัฒนาเสนทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
และแหลงน้ําที่ไดมาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
พันธกิจที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล
พันธกิจที่ ๖ สรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดลอม สง เสริม ใหเ กิด ความรั ก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอมของท องถิ่ น
คุมครองดูแ ลและบํารุง รัก ษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี นาอยู
และมีความยั่งยืน

๔๙

๔.๓ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายที่ ๑ เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งพึ่งตนเองได สงเสริมใหมีการทํา
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใชสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อใหประชาชนมีอาชีพมีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุงหมายที่ ๒ เพื่อสงเสริมดานการศึกษากอนวัยเรียน และการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน สนับสนุนดานกีฬาใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณ และสถานที่ในการเลนกีฬาอยางครบถวน
ครอบคลุม และสงเสริมสุขภาพของประชาชนดําเนิน การดานการสาธารณสุขใหทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
จุดมุงหมายที่ ๓ เพื่อสืบสานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของทองถิ่นใหคงอยูคูกับวัฒนธรรมทองถิ่นตอไป
จุดมุงหมายที่ ๔ เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและ
แหลงน้ําที่ไดมาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
จุดมุงหมายที่ ๕ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการการใหบริการประชาชนและ
สถานที่ใหบริการที่สะดวกรวดเร็วสนองตอบตอความตองการของประชาชนเปนสําคัญ และใหมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
จุ ด มุ ง หมายที่ ๖ เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก ให ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
นาอยู และมีความยั่งยืน

๕๐

๔.๓ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ทองถิ่น
(KPls)
(Goals)
๑) ประชาชนมี อ าชี พ มี ร ายได ๑) รอยละของครัวเรือนที่มี
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ประชากรอายุ ๑๘ – ๖๐ ปมีการ
ดํ า ร ง ชี วิ ต ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า ประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
๒) ครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรม
มีรายไดเพิ่มขึ้นจาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม

๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. รอยละของครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เปาหมาย (Targets)
ป ๕๖ – ๖๐ ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘

ป ๕๙

ป ๖๐

๑) จํานวนครัวเรือนที่มี
ประชากรอายุ ๑๘ – ๖๐ ป มี
งานทํา รอยละ ๘๐

๙๐%

๘๕%

๘๖%

๘๗%

๘๘%

๙๐%

๒) ครัวเรือนที่มีอาชีพ
เกษตรกรรมมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีรอยละ ๘๐

๙๕%

๘๒%

๘๕%

๘๘%

๙๒%

๙๕%

๑. จํานวนครัวเรือนที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี คิดเปนรอยละ ๘๐

๙๕%

๘๓%

๘๕%

๘๘%

๙๐%

๙๕%

๕๑

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
(Goals)
๓)สืบสานทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา อนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่นใหคงอยูคู
กับวัฒนธรรมทองถิ่นตอไป

ตัวชี้วัด
(KPls)
๑. รอยละของจํานวนครัวเรือนที่
รวมกิจกรรมสืบสานทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา อนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
๑. จํานวนครัวเรือนที่มีการรวม
กิจกรรมสืบสานทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา อนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น
คิดเปนรอยละ ๕๐

๕๒

เปาหมาย (Targets)
ป ๕๖ - ๖๐ ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘
๘๕%

๖๐%

๖๕%

๗๐%

ป ๕๙

ป ๖๐

๗๕%

๘๕%

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
(Goals)
๔) เสนทางคมนาคมระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการและแหลงน้ําได
มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่
เพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPls)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๑. รอยละของถนนที่มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

๑. การคมนาคมสะดวก คิดเปน
รอยละ ๗๕

๙๐%

๗๘% ๘๒%

๒. รอยละของครัวเรือนที่มีน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
เพียงพอกับการทําการเกษตร
เพียงพอตลอดป

๒. จํานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ
จปฐ. ในเรื่องของการขาดน้ําเพื่อ
ใชอุปโภคบริโภคไมเพียงพอตลอด
ป คิดเปนรอยละ ๐.๕

๓. รอยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็วจากการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ
แหลงน้ํา

๓.จํานวนครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็วจากการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
แหลงน้ํา คิดเปนรอยละ ๗๐

๕๓

เปาหมาย (Targets)
ป ๕๖ - ๖๐ ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘

ป ๕๙

ป ๖๐

๘๕%

๘๘%

๙๐%

๐%

๐.๔% ๐.๓% ๐.๒%

๐.๑%

๐%

๙๕%

๗๕%

๙๐%

๙๕%

๘๐%

๘๕%

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
ทองถิ่น
(KPls)
(Baseline Data)
(Goals)
๕) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร ๑. จํานวนผูที่มาใชบริการขอมูล ๑. จํานวนผูที่มาใชบริการ
จัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลัก
สารสนเทศทางอินเตอรเน็ต
ขอมูลสารสนเทศทาง
ธรรมาภิบาล
ตําบลเพิ่มขึ้น
อินเตอรเน็ตตําบลเฉลี่ยปละ
๓๕ คน
๒. รอยละของผูมาติดตอ
ราชการมีความพึงพอใจใน
บริการ

๒. ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการกับ อบต.บานเพชรมี
ความพึงพอใจรอยละ
๘๕.๕๗
๓. รอยละของประชาชนที่มีสวน ๓. ประชาชนใหความรวมมือ
รวมในกิจกรรมการพัฒนา
ในกิจกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ทองถิ่น
รอยละ ๖๐
๔. รอยละของประชาชนที่มาใช ๔. ประชาชนมาใชสิทธิในการ
สิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้ง รอยละ ๖๙

๕๔

เปาหมาย (Targets)
ป ๕๖ - ๖๐ ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

ป ๖๐

๘๐ คน

๔๐ คน ๕๐ คน

๖๐ คน

๗๐ คน ๘๐ คน

๙๕%

๘๗%

๘๙%

๙๑%

๙๓%

๙๕%

๑๐๐%

๖๕%

๗๕%

๘๕%

๙๕%

๑๐๐%

๘๐%

๗๐%

๗๒%

๗๕%

๗๘%

๘๐%

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
(Goals)
๖) ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม คุมครองดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี นาอยู และมี
ความยั่งยืน

ตัวชี้วัด
(KPls)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๑. รอยละของประชากรที่เขา
รวมกิจกรรมการปลูกปา
และรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑. จํานวนประชากรที่เขารวม
กิจกรรมการปลูกปา และ
รวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ
๔๕

๗๐%

๒. รอยละของครัวเรือนที่ไม
ถูกรบกวนจากมลพิษ

๒. จํานวนครัวเรือนที่ไมถูก
รบกวนจากมลพิษ รอยละ
๙๐

๑๐๐%

๕๕

เปาหมาย (Targets)
ป ๕๖ - ๖๐ ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

ป ๖๐

๕๐%

๕๕%

๖๐%

๖๕%

๗๐%

๙๑%

๙๓%

๙๕%

๙๘%

๑๐๐%

บทที ๕
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางที่
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่
แนวทางที่

ยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค
แนวทางการพัฒนา
๑ สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับประชาชน
๒ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายไดภาคเกษตรกรรม
๓ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

แนวทางที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน
แนวทางที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนดานสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน
แนวทางที่ ๔ สนับสนุนดานกีฬา และนันทนาการ
แนวทางที่ ๕ การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
แนวทางที่ ๖ การพัฒนาชุมชนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แนวทางที่ ๗ สงเสริมอนุรักษศาสนา ศิลป วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

๕๖

จังหวัดชัยภูมิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนสวัสดิการสังคม
สวนสวัสดิการสังคม
สวนสวัสดิการสังคม

สํานักปลัด,สวนการศึกษาฯ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สวนสวัสดิการสังคม
สวนการศึกษาฯ
สํานักปลัด,สวนโยธา
สํานักปลัด
สวนการศึกษาฯ,สวนสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๓
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรที่ ๔
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๕
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและสวนราชการตาง ๆ
แนวทางที่ ๒ พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

แนวทางที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา
และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
แนวทางที่ ๒ ขยายเขตประปา ไฟฟา โทรคมนาคม และการจราจร

สวนโยธา

แนวทางที่ ๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

แนวทางที่ ๒ การจัดการผังเมือง

สวนโยธา

๕๗

สํานักปลัด

สวนโยธา

บทที ๖
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
*****************************

๖.๑ องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ
ประสานผลพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น ซึง่ จําเปนตองกําหนดแนว
ทางการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอบสนองตอปญหาความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวน
ตําบล รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังนั้น การทําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ จึงสามารถแบงเปน ๔ แนวทาง ดังนี้
๑. องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการนําไป
จัดทําเปนแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ๓ ป และองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปฏิบัติ เพื่อ
บรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ
๒. สนับสนุน ใหห นวยงานอื่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรเอกชนเปน
ผูดําเนินการในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล ไมมีความพรอมหรือไมมีศักยภาพเพียงพอและมีหนวยงานหรือ
องคกรอื่น มีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา
๓. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรเอกชนอื่นในการ
ดําเนินงานในกรณีที่การปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกรโดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวน
สหการ หรือคณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
๔. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรเอกชนอื่นเปนผูจัดสรร
งบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคก รบริห ารสวนตํ าบลบานเพชร โดยผานความเห็ น ชอบจากคณะผูบ ริห ารทอ งถิ่น และ
คณะกรรมการการพัฒนาคณะกรรมการประสานการพัฒนาระดับอําเภอตามลําดับ
การติดตามประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําและประสานงานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ ขอ ๓๘ กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) ประธานสภาทองถิ่น
เปน ประธานกรรมการ
(๒) ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
เปน กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน)
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่น
เปน กรรมการ
๕๘

(คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน )
(๔) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่สภา เปน กรรมการ
(ทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน)
(๕) ผูแทนฝายบริหารที่คัดเลือกกันเอง เปน กรรมการ
(จํานวน ๒ คน )
(๖) ผูทรงคุณวุฒิที่สภาทองถิ่นคัดเลือก เปน กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน )
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ขอ
ทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฎิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ความหมาย
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
เปนการนําโครงการ/กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมาย โดยตองกําหนดองคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ
การติดตาม
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามป
วาไดปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ หรือไมมีการใชทรัพยากรตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล
เปนขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม แลว
นําผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่บงชี้วาผลงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปน ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นไดผลเปน อยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
๕๙

ยอนกลับที่ ส ามารถนํ าไปในการปรั บปรุง และการตั ด สิน ใจตอ ไป นอกจากนี้ การประเมิน ผลยัง ถื อเป น
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
อยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรงเปนปรนัย เชื่อถือได
๓.๑ วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
กําหนดใหสวนราชการตาง ๆ ที่รับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ ที่ไดรับ
งบประมาณรายจายประจําป
๓.๒ วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
๓.๒.๑ การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ องคกรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ซึ่งอาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จ และลมเหลวของแผนงาน/โครงการ มี ๓ระดับ คือ
(๑) ผลผลิต เปนการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความพึง
พอใจ
(๒) ผลลัพธ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลว
ของผลลัพธของแผนงาน/โครงการ เปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ
(๓) ผลลัพธสุดทาย ผลของโครงการแตละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย ซึ่ง
เปนผลที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
๖.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผล กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาสามป รายงานผลและเสนอความคิ ด เห็ น ต อ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ผู บ ริ ห าร
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

๖๐

๖๑

