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บทที่ 1
บทนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่ มท. 0810.2/ ว 4830 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อกาหนดทิศทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยคานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และแนวทางด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้ว ยังมีอานาจหน้าที่ในการ
ประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดอีกด้วย เนื่องจากการวางแผนทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารบุคคล การเงิน
และการคลัง และการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความ
เป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็น
อิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ”

แต่เป็นการมอบอานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วน และยัง

ต้องอยู่ในการกากับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้อง
กับ แผนพัฒ นาระดับ ต่า งๆ ได้แก่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของรัฐ บาล แผน
กระทรวง แผนกรมและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น แผนระดั บ ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
แผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาอาเภอในระดับ

อาเภอ ซึ่งในการกาหนดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอาเภอนั้น ทั้งองค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

การวางแผนเป็ น การพิ จ ารณาและก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ เ ปู า หมายที่ ป รารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to where we want
to

go) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่

พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน อย่าง
ใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ
(systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคตเพื่อให้องค์กรหรือเทศบาลฯ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ให้นิยามของ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิ น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน/
หมู่บ้าน
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
1) เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
2) เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
3) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ
เป็นแนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว สามารถนาไป
ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
5) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดาเนินการและประโยชน์ข องการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
6) เพื่อนามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

7) เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาบัวในอนาคต
8) เพื่อให้ ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพั ฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนามาจัด ทาแนวทางการ
พัฒนาให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาชุมชน
9) เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไป และเป็นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น

ข้อจากัดในการวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น บางครั้งอาจประสบความล้มเหลวก็ได้
หรืออาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนและการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประสบผลสาเร็จ
ได้มีหลายประการ ดังนี้
1. ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่ตรง
กับสภาพความเป็ นจริงเพื่อน ามาพิจารณา กาหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวทางการพัฒนา และ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินการ แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มที่ทางานได้ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้
อาจจะทาให้การวางแผนงานเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็น นับว่า
เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นอย่างยิ่ง
2. การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่
จะทางานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถทาการวางแผนและจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ดีได้
ผู้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น สามารถ
มองหามาตรการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ
เข้าถึงการดาเนินงานของแผน อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทาให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่า ถ้าเราไม่
ใช้เวลาในการวางแผนอย่ างเพีย งพอแล้ ว แผนที่กาหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่ าวได้ว่าการ
วางแผนเกี่ย วข้อ งกับ การใช้เ วลาและค่าใช้จ่า ยในการรวบรวมการวิเคราะห์ ส ารสนเทศและการประเมิ น
ทางเลือกต่างๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ในการวางแผนและการ
จัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นก็ย่อมใช้เวลาให้พอเพียง อย่าคิดแต่เพียงว่าเสียเวลา สิ้นเปลือง
งบประมาณ และผลของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ดีและชัดเจนนั้น ก็อาจเป็นไปไม่ได้
4. การดาเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์กรที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่างๆ จะเป็น
อุปสรรคในการนาความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาสู่องค์กร ฉะนั้นผู้ วางแผนหรือ
ผู้จัดทาแผนจาเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการดาเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะนาผลดีมาสู่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือองค์กร
5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุ การณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มาจากความผันผวนทาง
งบประมาณ บุคลากรและการเมือง ฉะนั้น ผู้วางแผนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถ
รับรู้ ยอมรับเรื่องราวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็อาจจะนาไปสู่การต่อ ต้านจากกลุ่มคนและทัศนคติ เช่นนี้จะ
ส่งผลต่อกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ
6. ประสิทธิภาพในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจมีข้อจากัดมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทานายและคาดการณ์ เช่น การ
เกิดสงคราม ภัยคุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ผู้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถควบคุมได้ ก็อาจทาให้การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ประสบปัญหายุ่งยากได้

หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสนับสนุนเปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์การ (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผู้วางแผน
จะต้องตระหนักถึงความสาคัญว่าเปูาหมายของแผนทุกแผนที่กาหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอานวยความ
สะดวกให้เปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์การให้สั มฤทธิ์ผ ล หลั กการนี้
เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์กรต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคล ที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุ
ตามเปูาหมายหรือประสบความสาเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกในองค์กร อย่างจริงใจ
2. การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
จัดการ (Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม
(Controlling) การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งาน
ด้านอื่น ๆ ดาเนินไปด้วยความสอดคล้อง
3. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผน
เป็นงานของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทา แล้วแต่ขอบเขตของอานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การวางแผนจึง
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง สาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้อง
คานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดี สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่สมาชิกในองค์กร
หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้ นับว่ามีส่วนสาคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในด้านการ
วางแผนและการจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาบัว ให้ ประสบความ
เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 3 ข้อ 16 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามา
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
ผังการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น * รับทราบปัญหา/ความ
ต้องการ
2. คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ

รวบรวมแนวทางและข้อมูล
เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างฯ ต่อสภา อบต.ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ/ประกาศใช้

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่
กาหนด เป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความชัดเจน จะทาให้การบริหารแผนมี
ทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้
สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ทาให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีการประสานงานและร่วมกิจกรรมที่ดาเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระบบ ทา
ให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า
3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
ช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วทาการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต และได้หาแนวทางพิจารณา
ปูองกันเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นช่วย
ให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจ
กรรรมที่
ดาเนินการคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
5) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด
แนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝุายบริหารจัดการ มีการ
วางแผนกัน เป็นการระดมความรู้ สติปัญญาของคณะผู้ทางาน ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิด
สร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์ และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และพนักงาน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ ให้
เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจในการทางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น การพัฒนา
แรงจูงใจเป็นเครื่องมือที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
7) พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทาให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผน ที่
ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทางาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8) ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทาให้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดวางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์การ
..........................................................................

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
--------------------------2.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
2.1.1 สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น 1 ใน 20 องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในเขตอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว อยู่ห่างจากที่ว่า
การอาเภอเมืองสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่
ติดต่อกันกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด องค์การบริหารส่วนตาบลตระแสง อ. เมืองสุรินทร์
ทิศตะวันออก จรด องค์การบริหารส่วนตาบลเฉนียง อ.เมืองสุรินทร์
ทิศตะวันตก จรด องค์การบริหารส่วนตาบลสวาย อ. เมืองสุรินทร์
ทิศใต้
จรด องค์การบริหารส่วนตาบลไพร , ประทัดบุ , เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
เนื้อที่

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

บ้าน
นาบัว
ระสีสัน
กระยูง
ละหุ่ง
นาเสือก
นาสาม
ตรม
กะทม
ตระงอล
โดนโอก
หนองกก
ปะปูล
ปอยตระแบง
ตังกอ
หนองกระทม

เนื้อที่
1,181
2,157
3,306
3,210
2,787
2,404
1,190
2,559
2,743
2,025
1,278
759
1,122
1,500
1,201

อันดับ
17
7
1
2
3
6
16
5
4
8
12
19
15
11
14

อ ง ค์ ก า ร
บริ ห ารส่ ว น
ต าบลนาบั ว
อ าเภอเมื อ ง
สุ ริ น ท ร์
จั ง ห วั ด
สุรินทร์ มี
พื้ น ที่
34,958 ไร่
หรือ 74.50 ตารางกิโลเมตร เท่ากับร้อยละ 0.91 ของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน
ดังนี้
16
17
18
19

โคกสะอาด
ไทรทาบ
สระบัว
เสม็ด

1,236
1,560
1,670
1,070

13
10
9
18

3) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตาบลนาบัว
ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตาบลนาบัว

4) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสภาพดินเป็นดินร่วน
ปนทราย ประชากรส่วนใหญ่อาศัยกระจัดกระจาย โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

5) สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว จากเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม
6) ประชากร
จานวนประชากร และความหนาแน่นประชากร จากฐานข้อมูลสานักบริหารการทะเบียน ณ วันที่
11 เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ของตาบลนาบัว มีจานวนทั้งสิ้น ๑๒,๕๑๒ คน จาแนกเป็นชาย ๖,๒๐๖ คน
เป็นหญิง ๖,๓๐๖ คน จานวนครัวเรือน ๓,๗๔๓ ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 168 คน ต่อตาราง
เมตร
หมู่ที่
บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
1
นาบัว
297
291
588
2
ระสีสัน
178
185
363
3
กระยูง
372
354
726
4
ละหุ่ง
235
253
488
5
นาเสือก
424
417
841
6
นาสาม
333
319
652
7
ตรม
344
391
735
8
กะทม
486
517
1,003
9
ตระงอล
537
510
1,047
10
โดนโอก
493
511
1,004
11
หนองกก
272
286
558
12
ปะปูล
131
146
277
13
ปอยตระแบง
312
322
634
14
ตังกอ
177
174
351
15
หนองกระทม
412
375
787
16
โคกสะอาด
365
348
713
17
ไทรทาบ
260
285
545
18
สระบัว
376
408
784
19
เสม็ด
202
214
416

รวมทั้งสิ้น

6,206

6,306

12512

จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสารวจ แยกตามช่วงอายุ ปี 2557
ช่วงอายุประชากร
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม – 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป
รวมทั้งหมด

จานวนเพศชาย จานวนเพศหญิง
(คน)
(คน)
19
30
94
75
199
148
409
381
227
187
253
229
510
448
1,457
1,514
635
786
908
1,136
4,711
4,934

จานวนรวม
(คน)
49
169
347
790
414
482
958
2,971
1,421
2,044
9,645

* หมายเหตุ จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานระดับตาบล ปี 2557

2.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทานา) เป็นหลัก เพราะพื้นที่
เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก ผลผลิตที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ประชากรยังประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ไว้สาหรับบริโภคในครัวเรือน เลี้ยงไว้ใช้งานและ
จาหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น
2) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- ปั้มน้ามัน / แก๊ส
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสี

2
19
40

แห่ง
แห่ง
แห่ง

3) รายได้
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ดังนั้น รายได้ส่วนใหญ่ของคนในตาบลจึงมาจากเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ดังนี้
ตารางที่ 3 รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2557
หมู่ที่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16
หมู่ที่ 17
หมู่ที่ 18

พื้นที่
บ้านนาบัว
บ้านระสีสัน
บ้านกระยูง
บ้านละหุ่ง
บ้านนาเสือก
บ้านนาสาม
บ้านตรม
บ้านกะทม
บ้านตระงอล
บ้านโดนโอก
บ้านหนองกก
บ้านปะปูล
ปอยตระแบง
บ้านตังกอ
บ้านหนองกระทม
บ้านโคกสะอาด
บ้านไทรทาบ
บ้านสระบัว

จานวน
ครัวเรือน
119
97
155
101
202
119
172
254
213
186
125
59
129
95
191
163
121
178

จานวนคน
430
267
521
342
624
365
654
927
733
569
375
196
572
289
620
545
418
556

อาชีพหลัก
110,430
111,592
77,406
88,749
117,326
161,331
268,365
121,700
222,358
98,141
109,759
106,153
115,787
199,194
123,814
129,205
91,245
117,531

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)
อาชีพรอง
รายได้อื่น
ปลุกเลี้ยงหาเอง
35,837
22,085
23,562
15,969
23,887
6,769
53,045
18,172
11,935
53,229
31,984
29,267
43,281
42,990
31,046
40,106
22,945
6,697
12,748
2,843
4,774
72,893
72,833
86,130
4,719
9,535
9,525
18,459
11,126
16,027
55,209
18,136
33,894
30,941
7,254
10,466
31,837
10,845
25,760
82,403
29,113
19,630
35,774
8,366
4,547
18,393
6,004
25,527
29,904
24,413
12,202
38,293
27,694
16,736

รายได้ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย (บาท/ปี)
191,920
158,216
160,559
203,229
234,644
231,078
288,730
353,556
246,136
143,753
216,998
154,814
184,229
330,339
172,501
179,129
157,765
200,254

รายได้บุคคลรวม
เฉลี่ย (บาท/ปี)
53,113
57,479
47,767
60,018
75,958
75,338
75,935
96,875
71,524
46,991
72,333
46,602
41,548
108,589
53,141
53,574
45,669
64,110

หมู่ที่ 19

บ้านเสม็ด
รวมทุกพื้นที่

99
2,778

371
9,374

142,783
135,047

34,598
36,870

20,675
23,348

28,348
23,534

226,404
218,800

60,415
64,842

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบล ปี 2557
4) รายจ่าย
ตารางที่ 4 รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2557
หมู่ที่

พื้นที่

จานวน
ครัวเรือน

จานวนคน

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

บ้านนาบัว
บ้านระสีสัน
บ้านกระยูง
บ้านละหุ่ง
บ้านนาเสือก
บ้านนาสาม
บ้านตรม
บ้านกะทม
บ้านตระงอล
บ้านโดนโอก
บ้านหนองกก
บ้านปะปูล
ปอยตระแบง
บ้านตังกอ

119
97
155
101
202
119
172
254
213
186
125
59
129
95

430
267
521
342
624
365
654
927
733
569
375
196
572
289

แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)
ต้นทุนการผลิต
อุปโภค
อุปโภค
ชาระหนี้สนิ
บริโภคที่
บริโภคที่
จาเป็น
ไม่จาเป็น
33,193
55,145
13,937
16,329
32,423
82,866
25,216
10,155
23,690
55,482
14,826
27,171
26,217
48,007
14,728
45,694
65,703
79,190
56,014
51,841
20,533
84,683
18,209
28,428
17,327
194,336
12,947
18,405
127,869
197,388
130,455
169,544
8,446
129,865
24,920
9,926
51,102
90,100
41,487
27,321
30,852
46,764
15,386
85,336
30,712
27,254
3,619
5,254
19,178
32,050
8,898
25,236
15,736
38,924
7,138
17,011

รายจ่ายครัวเรือน
รวมเฉลี่ย (บาท/ปี)

รายจ่ายบุคคล
รวมเฉลี่ย (บาท/ปี)

118,604
150,660
121,169
134,645
252,749
151,852
243,015
625,256
173,157
210,009
178,558
66,839
85,363
78,808

32,823
54,734
36,048
39,764
81,819
49,508
63,783
174,001
50,317
67,503
58,762
20,120
19,251
25,906

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

15
16
17
18
19

บ้านหนองกระทม
บ้านโคกสะอาด
บ้านไทรทาบ
บ้านสระบัว
บ้านเสม็ด
รวมทุกพื้นที่

191
163
121
178
99
2,778

620
545
418
556
371
9,374

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบล ปี 2557

38,152
31,686
19,435
27,391
16,498
39,145

62,824
47,388
32,099
57,489
69,106
86,534

28,321
11,975
16,493
19,837
14,485
32,351

25,884
37,092
17,178
39,151
39,359
43,273

155,181
128,142
85205
143868
139,447
201,302

48,750
38,132
24,665
46,234
37,211
59,796

2.1.3 สภาพทางสังคม
4.1 ศาสนสถาน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน จานวน 11 แห่ง คือ
(1) วัด มีจานวนทั้งสิ้น
7
แห่ง แยกเป็น
วัดธรรมยุต

3

แห่ง

วัดมหานิกาย

4

แห่ง

(2) สานักสงฆ์ มีจานวนทั้งสิ้น

4

แห่ง แยกเป็น

ธรรมยุต

1

แห่ง

มหานิกาย

3

แห่ง

4.2 ประเพณีวัฒนธรรม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และวันสาคัญที่ประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
- เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- ทาบุญเทศน์มหาชาติ ทาบุญข้าว
- ประเพณีทาบุญก่อเจดีย์ทราย
- ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา
- ประเพณีวันสาร์ท (วันโดนตา)
- ประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์)
- ประเพณีทอดกฐิน
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีขึ้นเขาพนมสวาย
4.3 การศึกษา
ในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย
โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน 6 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จานวน 2 แห่ง

ตาราง จานวนโรงเรียน / นักเรียน /ห้องเรียน / อาจารย์ในระบบโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน

สังกัด

โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านนาสาม
โรงเรียนบ้านนาเสือก
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก
โรงเรียนบ้านกะทมฯ
โรงเรียนบ้านโดนโอก
โรงเรียนนาบัววิทยา
โรงเรียนศรีไผทสมันต์
รวม

เขตการศึกษา
เขตการศึกษา
เขตการศึกษา
เขตการศึกษา
เขตการศึกษา
เขตการศึกษา
เขตการศึกษา
เขตการศึกษา

ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่

1
1
1
1
1
1
1
1

จานวนนักเรียน
รวม
243
244
61
75
198
129
138
530
1,618

จานวนครู/
อาจารย์
11
14
5
7
12
8
11
38
106

จานวน
ห้องเรียน
9
13
8
8
8
8
6
18
78

การจัดการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ได้ดาเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ
ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 78
และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล
3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการในปีการศึกษา 2544
โดยให้โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วย
ดาเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3
ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ)
ศพด.
บ้านนาบัว
บ้านกระทม
บ้านเสม็ด
บ้านนาสาม
รวม

2557
ชาย
24
34
23
26
107

หญิง
26
22
14
32
94

การสาธารณสุข
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัวไม่มีโรงพยาบาล มีสถานีอนามัยจานวน 2 แห่งโดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขในขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การหยอดวัคซีนไปลิโอ การชั่งน้าหนักเด็ก อายุ 0 – 5 ปี การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้าตาลใน
ปัสสาวะ ตลอดจนการรณรงค์กิจกรรมด้านสาธารณสุข
สาเหตุการเจ็บปุวยและโรคที่ควรระวัง ปูองกัน คือ อุบัติเหตุ ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เลปโตสไป
โรซิส ยาเสพติด โรคเอดส์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน สารเคมีสะสมในร่างกาย เป็นต้น
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / หมู่บ้าน 2 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาบัว (บ้านนาสาม)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาบัว
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเฉพาะฤดูฝน และแหล่งน้าที่ประชาชนใช้อุปโภค/บริโภค มีดังนี้
 ลาน้า, ลาห้วย
จานวน
5 สาย
 บึง,หนองและอื่นๆ จานวน
58
แห่ง
 ฝาย
จานวน
21
แห่ง
 บ่อน้าตื้น
จานวน
11
แห่ง
 บ่อบาดาล
จานวน
236 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 แร่หินบะซอลต์ มีพื้นที่สัมปทานบริเวณเขตอุตสาหกรรม
 ปุาไม้ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
1. ปุาสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ทั้งหมด 18,143 ไร่ อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว จานวน 425 ไร่ ที่เหลืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียง
2. ปุาทาเลเลี้ยงสัตว์ มีจานวน 6 แห่ง

2.1.4 สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
1) การคมนาคม การจราจร
1) การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัด และอาเภอเมือง
สุรินทร์ ตลอดจนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตาบลใกล้เคียง ดังนี้
1.1) เส้นทางที่เป็นลาดยางภายในหมู่บ้านทั้งตาบล ยาวเฉลี่ย 18.2 กิโลเมตร
1.2) เส้นทางที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้งตาบล ยาวเฉลี่ย 10.3 กิโลเมตร
1.3) เส้นทางที่เป็นถนนลงหินคลุก , ลูกรัง ภายในหมู่บ้านทั้งตาบล ยาวเฉลี่ย 88 กิโลเมตร
1.4) เส้นทางที่เป็นถนนดิน
2. เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอาเภอ และจังหวัดสุรินทร์
2.1) เส้นทางที่เป็นถนนลาดยาง รพช. สายนาสาม - ปอยเดิร โดยเชื่อมทางแผ่นดิน
หมายเลข 214 สายสุรินทร์ - ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที่ 11 มีระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร
2.2) เส้นทางที่เป็นถนนลาดยาง ยธ. สายสกร็อม - นาบัว โดยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 214 สายสุรินทร์ - ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที่ 9 มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรและเชื่อมถนนลาดยาง
รพช.สายนาสาม-ปอยเดิร หลักกิโลเมตรที่ 7
2.3) เส้นทางที่เป็นถนนลาดยาง รพช. สายกระน๊อบ - สวาย โดยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 214 สายสุรินทร์-ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที่ 14 มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
2.4) เส้นทางที่เป็นถนนลาดยาง รพช. สายตะเคียน – โคกเมือง โดยเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 2078 สายสุรินทร์-บุรีรัมย์ ที่หลักกิโลเมตรที่ 8 มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเชื่อม
ถนนลาดยาง รพช. สายนาสาม-ปอยเดิร หลักกิโลเมตรที่ 11 บ้านหนองกก ต.นาบัว
2. การโทรคมนาคม
สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)
สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์

13

แห่ง
แห่ง
ตู้

3. การไฟฟ้า
การให้บริการด้านไฟฟูาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเมืองสุรินทร์ ในเขตตาบลนาบัวมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน
4. ระบบประปา
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว มีกิจการประปาขนาดเล็ก (ประปาบาดาลและประปาผิว
ดิน) จานวน 19 หมู่ ดาเนินการจ่ายน้าให้แก่ประชาชนในเขตตาบลนาบัว

2.1.5 สภาพการเมืองการปกครอง
เขตปกครอง รวม 19 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว
ผู้ปกครอง
นายเฉลิมชัย เขียวหวาน
กานัน
หมู่ที่ 2 บ้านระสีสัน
ผู้ปกครอง
นางอุทัย สุขร่วม
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านกระยูง
ผู้ปกครอง
นางหย่อนใจ วิริยะ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง
ผู้ปกครอง
นายชานาญ สืบสวน
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านนาเสือก
ผู้ปกครอง
นายบาน ราษีทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านนาสาม
ผู้ปกครอง
นายไพรัตน์ แก้วลอย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านตรม
ผู้ปกครอง
นายสุขุม พื้นนวล
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านกะทม
ผู้ปกครอง
นายกิตติศักดิ์ ผลเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านตระงอล
ผู้ปกครอง
นายสกัด สมานดี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านโดนโอก
ผู้ปกครอง
นายเสน่ห์ พื้นนวล
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกก
ผู้ปกครอง
นายศิริวัฒน์ วรัมมานุสัย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านปะปูล
ผู้ปกครอง
นายนิล ยังมี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านปอยตะแบง
ผู้ปกครอง
นายประเทือง อินทร์ชื่น
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านตังกอ
ผู้ปกครอง
นายสมพงษ์ สังข์เงิน
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระทม
ผู้ปกครอง
นายบุญยืน ศิรินัย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านโคกสะอาด
ผู้ปกครอง
นางปราณี ประเดิมดี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านไทรทาบ
ผู้ปกครอง
นายคานวณ สิริไสย์
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 18 บ้านสระบัว
ผู้ปกครอง
นายสังวร ไหวดี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 19 บ้านเสม็ด
ผู้ปกครอง
นางลักษขณา ทวีงาม
ผู้ใหญ่บ้าน
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.2.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 19 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล 38 คน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2
คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่าง
ท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนตาบลนาบัว ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสาคัญกับประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมตาบล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ประกอบด้วย
1. นายเฉลิมพล เขียวหวาน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
2. นายบุญถิน เกษหอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
3. นายสุรพงษ์ สายแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
4. นายวิทยา ประคองดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ประกอบด้วย
1. นายโชคทวี ธิธรรมมา
ประธานองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
2. นายปรีชา เย็นเสมอ
รองประธานองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
3. นางเสนีย์ กมลบูรณ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ประกอบด้วย
1. นายแดง ปรากฏหาญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๑
2. นางจิร
กุล ไหวดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๑
3. นางสาวเจียมจิต
ปรากฏกล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๒
4. นายธงชัย เพชรเก่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๒
5. นายวิโรจน์ แก้วลอย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๓
6.
นายทองคา เสาเกลียว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๓
7. นางกรรณิกา
พนัสอนุสรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๔
8. นางศศิธร เหมือนวาจา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๕
9.
นายชุมพล ดีพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๕
10. นางพิณรัตน์
เรืองสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๖
11. นางปภาดา ดีประจา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๖
12. นางสาวเทพสิรินทร์ ตนกลาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๗
13. นายประเวศน์ เย็นเสมอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๗
14. นางสุภาวดี จุฑาจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๘
15. นางจิราพร แววดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๘
16. นางนิชาภา แสนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๙
17. นางสาวจันทกร จับไหวดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.๙
18. นายเขษมศักดิ์ สุลินทบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.1๐
19. นายชาญชัย ไทยยิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.1๐
20. นายดัด ยอดชรูด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.1๑
21. นายนพพล ทรงงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.1๑
22. นายเสงี่ยม อินโอ้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ม.1๒

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
๓0.
๓1.
๓2.
๓3.
34.
35.

นายสุรพล ริ้วดา
นางลัดดา ติงสะ
นายสมควร จุฑาจันทร์
นางอโณทัย สานวนกลาง
นายวิสาน ประสานสุข
นายสุทธินันท์ ศรีโพลา
นางสาวประโยชน์ คิดยาว
นายสุทธิ เกลียวทอง
นายเพชรไทย สุรเตมีย์กุล
นางพรใจ บุญทวี
นายอุทัย เกลียวทอง
นายมล งอยจันทร์
นางฐิติกา ทวีเหลือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

ม.13
ม.๑๔
ม.๑๔
ม.1๕
ม.1๕
ม.1๖
ม.1๖
ม.1๗
ม.1๗
ม.๑๘
ม.1๘
ม.1๙
ม.๑๙

จานวนบุคลากร
พนักงานส่วนตาบลและ ลูกจ้างปัจจุบัน มีจานวน 27 คน และส่วนราชการจานวน 4 ส่วน ดังนี้
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 7 คน
1. จ.ส.อ.สมเกียรติ
ทรงเย็น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายธนันชัย
แก้วสน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางอุไร
เชื้ออินทร์
นักพัฒนาชุมชน
4. นางสาวกาญจนา แก้วโพรงใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ
5. นางสาวทัดดาว
กาจนากาศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5. นางสาวทัศวรรณ เย็นเสมอ
ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์ (พนักงานจ้าง)
6. นายประยูร
ดวงแก้ว
ตกแต่งสวน (พนักงานจ้าง)
7. นายทรงเกียรติ
ผลเกิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้า (พนักงานจ้าง)
ส่วนการคลัง จานวน 4 คน
1. นางจันทรา
แร่ทอง
หัวหน้าส่วนการคลัง
2. นางสาววรรณพร พระไวย
นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นางพนิตตา
อินทรกาแหง เจ้าพนักงานพัสดุ
4. นางสาวฟองจันทร์ สายสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
4. นางสาวอัมรา สายสร้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ ัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้าง)
ส่วนโยธา
จานวน 3 คน
1. นายจิรศักดิ์
ทันวัน
หัวหน้าส่วนโยธา

2. นายพิเชษฐ์
บุญเกิด
3. นายธีรวัฒน์
สายส่อ
4. นายสัญญา
บัวศรี
ส่วนการศึกษา จานวน 12 คน
1. จ.ส.อ.สมเกียรติ
ทรงเย็น
2. นายเริงฤทธิ์
สายสร้อย
3. นางยุพิน
มงคล
4. นางสาวณัฐชญาดา ตรงใจ
5. นางสาวิตรี
ไม่ลืม
6. นางศรีนวล
แววดี
7. นางสาวโสภา
เกิดเหลี่ยม
8. นางสาวอัจฉรียา
ทองวิจิตร
9. นางมาริกา
ดวงสินธุ์
10. นางพะเนตร
มณีวงศ์
11. นางพจนีย์
เสมอภาค
12. นางสาววรัญญา
สานวนกลาง
ระดับการศึกษาของบุคลากร
มัธยมศึกษา/ปวส.
จานวน
ปริญญาตรี
จานวน
สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน

นายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา (พนักงานจ้าง)
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)
6 คน
21 คน
1 คน

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

ปลัด อบต.
นักบริหารงาน อบต. 6

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกิจการสภา อบต.

1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ฯลฯ

ส่วนโยธา

ส่วนการคลัง
(งานบริหารงานการคลัง 6)

1.1
1.2
1.3
1.4
ฯลฯ

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

(นักบริหารงานช่าง 6)
1.1
1.2
1.3
1.4

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค ฯลฯ
งานผังเมือง
1.5 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(หัวหน้าส่วนระดับ 6 )

1.1 งานบริหารการศึกษา
1.2 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

2.2.2 การบริหารงบประมาณ
ตารางที่ 11 แสดงรายรับของ อบต. ปี 2555 - 2556
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2555

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

127,000
80,000

152,000
60,000

80,000

200,000

150,000

248,000

437,000

660,000

18,563,000
18,563,000

18,340,000
18,340,000

17,000,000
17,000,000

17,000,000
17,000,000

36,000,000

36,000,000

ตารางที่ 12 แสดงรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2555 - 2556
งบ

รายจ่ายจริง
ปี 2555

จ่ายจากงบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน
ค่าจ้างประจา และค่าจ้าง
ชั่วคราว)
งบดาเนินการ(หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น
(หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน
(หมวดเงินอุดหนุน)
รายจ่ายจากงบประมาณ

ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

770,090
6,817,240

1,034,970
7,315,590

7,031,750

8,616,800

17,510,920

16,133,040

3,870,000

2,899,600

36,000,000

36,000,000

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
1. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้การ
พัฒนาตามนโยบาย มีงบประมาณจากัด
กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน มีการกาหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
จังหวัดสุรินทร์

ตารางที่ 13 แสดงการสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารการจัดการ
รวมผลการดาเนินงาน

จานวนโครงการ
ทั้งสิ้นที่ดาเนินการ
(โครงการ)
40
14
1
1
1
21
78

จานวนงบประมาณ
ทั้งสิ้นที่เบิกจ่าย
(บาท)
17,510,965
5,642,001.19
279,000
44,305
32,800
2,285,622.20
25,794,693.39

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนา พร้อมทั้งความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลปรั บ ปรุ ง สิ่ งอ านายความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้
เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย เช่น มีระบบประปาหมู่บ้าน
ก่อสร้างคอนกรีต ปรับปรุงขยายถนน การระบายน้า ไฟฟูาสาธารณะ เป็นต้น
2. การพัฒนาสังคม
2.1 องค์การบริหารส่วนตาบลได้สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการอุดหนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยจัดการด้านกีฬาและการออกกาลังกาย
3. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
3.1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการทางาน
3.2 การเฝูาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเตรียมความพร้อมด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต่างๆ เช่น การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล การจัดทางบประมาณ การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่างๆ
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.
และกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตาบล เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ประกอบกับ

ประชาชนส่ ว นใหญ่ในท้องถิ่น มีอาชีพที่มั่น คงถาวรและมีรายได้เลี้ ยงชีพตามสมควร ซึ่งการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ การทานา การค้าขายและบริการ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นท้องถิ่นที่ประชาชนมีรายได้อยู่ใน
ระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยทางอ้อม ได้แก่
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ส ร้ า งจิต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนมี ค วามตระหนั กถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มพั ฒ นาสถานที่
ท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกาลังกาย ท่องเที่ยว และกิจกรรมเพื่อการนันทนาการต่างๆ
รวมทั้งเพื่อเป็นการบารุงรั กษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ไม่ให้ถูกทาลายลงโดยธรรมชาติให้ คงอยู่ และพัฒนา
ท้องถิ่นให้มสี ิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม น่าอยู่น่าเที่ยว แต่ด้วยศักยภาพขององค์ การบริหารส่วนตาบลมีงบประมาณ
น้อย จึงดาเนินการได้ไม่มากนัก
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว กาหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
การก าหนดต าแหน่ ง จุ ด ยื น ทางยุ ทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ตอนล่ า ง
ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ควรเน้นพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริม
ภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้ วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และ
พัฒนาเส้นทาง

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
พ.ศ. 2558 – 2562
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของรัฐบาล
สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
นโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใช้แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 นี้ ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มทาในปีแรก มี
ทั้งหมด 16 ข้อ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก จานวน 16 ข้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบาย ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.2 เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝุาย
1.1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.)
1.2 กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน

1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ และราคา
น้ามันเชื้อเพลิง
1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับน้ามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว
1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสาหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะใน
วงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภคและผู้ผลิต
1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่มกาลังซื้อสุทธิของ
ประชาชนโดยปูองกันและแก้ไขการผูกขาด
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ากว่า 500,000 บาท
อย่างน้อย 3 ปี
1.8.2 ดาเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ
600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000
บาท
1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสาหรับสิ่งจาเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้แก่
บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี
พ.ศ. 2556
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วม
โครงการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต
สินค้าในท้องถิ่น
1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
2.5 เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2 นโยบายสร้างรายได้
3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
3.3.3 ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
3.4. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการ
3.4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟูาให้กระจายไปสู่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง
3.4.2 ขยายการให้บริการน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่
3.4.3 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าและบริการ
3.4.5 เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริ่ม
ก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย
3.4.6 พัฒนาการขนส่งทางน้าและกิจการพาณิชยนาวี ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งด้านทะเล
อันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย
3.4.7 พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
3.5. นโยบายพลังงาน

3.5.1 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์
3.5.2 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟูา
จากทั้งในและต่างประเทศ
3.5.3 กากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรม และมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
3.5.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
3.6. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
3.6.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
3.6.4 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
3.6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
4.1.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
4.2. นโยบายแรงงาน
4.2.1 ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทาในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาแหน่งงานว่างของ
สถานประกอบการได้
4.2.2 ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยในการทางาน
และสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทางานแก่ผู้ใช้แรงงาน
4.2.3 ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
4.2.4 เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น เพื่อผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ

4.2.5 เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ
4.2.6 เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
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4.2.7 กาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1 ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณา
การเชื่อมโยงในทุกระดับ
4.3.2 ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
4.3.3 จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมาย เพื่อลดอัตราปุวย ตาย และผลกระทบจากโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน
4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติ
ภาวะ วัยชรา และผู้พิการ
4.3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี
4.3.7 ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เร่งดาเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทนาในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
4.4.2 อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบ
ด้านศาสนา
4.4.3 อนุรักษ์ ทานุบารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
4.4.4 สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
4.4.5 นาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4.4.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
4.4.7 ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.1 ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น
4.5.2 สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
4.5.3 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัย
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค

4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สาหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ
4.5.6 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้การ
เดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้ งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลก
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9 ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์
และมุ่งผลสัมฤทธิ์
8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
8.1.6 สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง
8.1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น
8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม การนา
มาตรการทางภาษีและการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดาเนินการต่อผู้กระทาผิด
8.2.4 ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการบริหาร
จัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า
8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับ รู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน
8.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่
8.3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลย
ภาพของข่าวสาร

นโยบายที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี จะดาเนินนโยบายหลัก ดังนี้
1. นโยบายความมั่นคงของรัฐ ที่สาคัญ คือ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ดารงไว้
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนาพระราชดาริทั้งปวงไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม พร้อมทั้ง
อัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
2. นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ มีนโยบายสร้างรายได้
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เท่า ตัว ในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า
อาหาร มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานจะพัฒนาระบบขนส่ง ประปา ไฟฟูาให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ขยายการให้บริการน้าสะอาดให้ครอบคลุมพื้นที่ พัฒนาระบบรถไฟฟูาทาง
คู่เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัว
หิน และเส้นทางเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจากท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังชลบุรี และพัฒนาเร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟูา 10 สายทางใน กทม. และปริมณฑล ให้
เริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี ค่าบริการ 20 บาท ตลอดสาย
3. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัดโครงการเงินกู้
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาแหน่ งว่างงานโดยสะดวก เพิ่ม
ประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงวัยชรา และผู้พิการสร้างหลักประกันความ
มั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและครู
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการร่วมมือกับประเทศมุสลิมและองค์กร
อิสลามระหว่างประเทศ
6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ
7. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย สอดคล้อง
หลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรู ปกระบวนการยุติธรรมที่ดาเนินการโดยอิสระและปรับปรุง
ระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่ายส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารทางราชการ
สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทย
จะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่ จะเป็นประชาคมอาเซียน ในปี
2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับความคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วน
ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบานการพัฒนาภายใต้ร ะบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนารากฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิ ปั ญ ญา สร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาหารและพลั ง งาน ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต และการบริโ ภคให้ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงจาเป็นต้องกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อ การเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน
เพื่ อ ให้ เ ป็ น สั ง คมที่ มีคุ ณ ภาพ สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กับ การเปลี่ ย นแปลงและบริห ารจั ดการควา มเสี่ ย งได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ทุกคนในสังคมไทย สามารถ
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพเท่าเทียมกันมี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่า
เทียมและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่ง เตรียมคน ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเสริมสร้างศักยภาพของคน ในทุกมิติ ให้ความ
พร้อมด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม
และสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง และเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้
ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช พันธ์สัตว์ และสัตว์น้า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความรูส้ ร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสาคัญ กับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน
ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้ และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างได้อย่าง
มั่นคง
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
พื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออานวยและระบบการ

แข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดทั้ง ภายในและต่า งประเทศ สร้างมู ล ค่าเพิ่ ม ให้ กับสาขาบริก ารที่มีศั กยภาพบนพื้นฐานของ
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ และเมืองสร้างสรรค์ เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้ เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับ การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆทางเศรษฐกิจ และบริหาร
จัดการเศรษฐกิจส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมี
คุณภาพ
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บน
พื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาบานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก
เฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิ สัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
สร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุก
ภาคส่วน ให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับ การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบร่ วมมืออนุภูมิภ าค ปรั บ ปรุ งกฎระเบียบการขนส่ งคนและสินค้าเพื่อ ลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง
๖. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น มุ่ ง บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้คนในสังคมไทย โดยให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิ คุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤตภาวะโลกร้ อ น และเพิ่ มบทบาทประเทศไทย ในเวทีป ระชาคมโลกที่ เกี่ย วข้อ งกั บกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2558-2560)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล”
“Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally”
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชายแดน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
- เพื่อพัฒนาคน และสังคม สู่หารยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชายแดน
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชายแดน
กลยุทธ์ (Strategies)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิ่ง)
1.2 เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรการเกษตร
1.4 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด

1.5 พัมนาระบบชลประทานและเพิ่มแหล่งน้าสาหรับการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ
2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
2.4 ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล
2.5 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.7 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปูองกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.4 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4.1 พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน
4.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
4.4 สนับสนุนการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี
4.5 ส่งเสริมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4.6 ปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด
4.7 ส่งเสริมให้สถาบันครองครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง
4.8 ส่งเสริมเครือข่ายการเฝูาระวังทางสังคม
4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4.10 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานทา การเข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านแรงงาน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชายแดน
5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชนชายแดน
5.2 ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนวชายแดน
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

ศักยภาพของท้องถิ่น (ในภาพรวมของจังหวัด)
จุดแข็ง (Strengths)
- เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่สาคัญและมีชื่อเสียงของประเทศ
- มีแหล่งหัตถกรรมผ้าไหมและเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- มีพื้นที่มากและมีความเหมาะสมกับการทาเกษตรกรรม
- มีหมู่บ้านวัฒนธรรมคนกับช้างและหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก
- มีอารยธรรมขอมโบราณ ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดดเด่น สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
- มีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขมร ลาว กูย ที่ประสานกลมกลืนและโดดเด่น
- มีจุดผ่านแดนถาวร และมีแนวพรมแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
จุดอ่อน (Weaknesses)
- ขาดการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เด่น และบริการสู่สากล
- ขาดการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนยากจน มีหนี้สิน รายได้ต่า และว่างงาน
- ทรัพยากรธรรมชาติลดลงจากการบุกรุกทาลาย
- แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ยังไม่มีคุณภาพ
- มีการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง
- ไม่มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตรส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรไม่ได้รับความเป็นธรรม
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันต่อการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสังคมและสุขภาพไม่เหมาะสม
- ขาดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
- นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยว การสร้างชุม ชนเข้มแข็ง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- วิกฤตอาหารโลก ทาให้มูลค่าสินค้าเกษตร (ข้าว) มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

- ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นช่องทางเผยแพร่และให้บริการสินค้าสู่สากลมากขึ้น IT ข้อมูล
ข่าวสารสะดวก รวดเร็ว
- รัฐบาลสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดน
- นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้า และ
พลังงานทางเลือก
- มีกรอบความร่วมมือที่สาคัญระหว่างประเทศในภูมิภาค และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. อุปสรรค (Threats)
- ปัจจัยและต้นทุนการผลิตสินค้าของท้องถิ่นสูง
- กระแสบริโภคและวัตถุนิยมและสื่อที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่สังคมของท้องถิ่นรุนแรง
- เศรษฐกิจโลกตกต่ากระทบต่อมูลค่าสินค้าเกษตรของท้องถิ่น
- การเมืองขาดเสถียรภาพทาให้นโยบายการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
- การระบาดยาเสพติดจากภายนอกสู่ท้องถิ่นมากขึ้น
- ภาวะโลกร้อน กระทบการผลิตด้านเกษตรกรรมของท้องถิ่น
- โรคระบาด กระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชน
- ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน สินค้าบางประเภทจะมีการแข่งขันมากขึ้นและอาจก่อให้ เกิด
ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย การลักลอบขนย้ายสินค้าทางการเกษตร และโรคระบาดจากประเทศ
เพื่อนบ้าน
- ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น
- ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2558 - 2560)
วิสัยทัศน์ (Vision)
ด้านเกษตรอินทรีย์
- ให้ความสาคัญทางด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และการเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐาน
มีตลาดรองรับ เพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่สาคัญของประเทศ และมีตลาดรองรับภายใต้การบริหาร
จัดการที่ดี
ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ให้ความสาคัญกับการรักษาธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คนมีจิตสานึกและบูรณาการร่วมกันเพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สมดุลมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม
ด้านการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจ เป็นสังคมที่น่าอยู่
เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีสุขภาพกายและจิตดี และการพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดาริ
ด้านความมั่นคงชายแดน
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาหมู่บ้านชายแดน ให้ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขและมีการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1.1 พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.2 การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและพื้นที่ด้านการเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน
1.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรอินทรีย์
1.4 การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1.5 การพัฒนาแหล่งน้าและบริหารการจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
1.6 ผู้ผลิตและผู้บริโภค มีความสุขและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนาการจัดการช้าง
2.2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร ให้เกิด
ความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน
2.3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และระบบ Logistics
2.4 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับ
ความต้องการของตลาด
2.5 การส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุน และการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งระบบ Logistics
2.6 การส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์
2.7 การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร
2.8 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดนวัตกรรม
2.9 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งน้า และบริการจัดการน้าแบบบูรณาการ
3.2 การส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู บารุงทรัพยากรดิน
3.3 การส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู การปลูกปุาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ

3.4 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
3.5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในทุกระดับ
3.7 รณรงค์และสร้างเครือข่ายให้ตระหนักถึงความสาคัญทั้งด้านการผลิตและใช้พลังงานทดแทน
4. ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เรื่องเมืองสุรินทร์
4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
4.3 การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
4.4 การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์กรวมของประชาชนให้แข็งแรง
4.5 การพัฒนาสุขภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4.6 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
4.8 การส่งเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้
4.9 การส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนมีงานทา มีรายได้ และได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
4.10 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
4.11 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.12 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน

5. ด้านการรักษาความมั่นคงชายแดน
แนวทางการพัฒนา
5.1 การปลูกจิตสานึกความรักสามัคคี ส่งเสริมอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
5.2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชน
5.4 การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน
5.5 การพัฒนาความร่วมมือและผนึกกาลัง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
5.6 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับประเทศเพื่อนบ้าน
5.7 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา และการสาธารณะสุข กับประเทศเพื่อนบ้าน
5.8 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการ เอกชน กับประเทศเพื่อนบ้าน
5.9 การพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค และการสื่อสาร
5.10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนและบูรณาการงานทุกส่วน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐
เดือ น ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็ น ชอบให้ ป ระกาศผลการเลื อ กตั้ง ผู้ บริ ห ารท้อ งถิ่ น โดยข้า พเจ้ า นายเฉลิ มพล
เขียวหวาน ได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาทาหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
มาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่าก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องแถลงนโยบายการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กระผมจึงใคร่ขอแถลงนโยบายการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาบัว เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย
กระผมได้กาหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอาเภอ / จังหวัด / แผนการบริหารราชการแผ่นดิน / นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาปฏิบั ติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนภายในตาบลนาบัว
อย่างเต็มความสามารถและโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ตามแนวทางการบริหารองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยึด ทรัพยากรมนุษย์ เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาเชื่อมโยงกับด้านต่างๆ โดยมีเปูาหมายที่จะพัฒนาตาบลนาบัวให้เป็นตาบลที่มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยมีหลักที่จะดาเนินการ ๗ ด้าน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาองค์กร

-๓-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

แนวทางการพัฒนา
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนและจัดให้มีการวางท่อ
๒. พัฒนาระบบจราจร
๓. ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติและระบบประปาหมู่บ้าน
๔. ไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร
๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาศาลาที่พักริมทาง ศาลาประจา
หมู่บ้าน
๑. ส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและเกษตรอินทรีย์
๑. ส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
๒. ส่งเสริม / สนับสนุนสตรี คนชรา เด็ก คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
๓. ส่งเสริม / สนับสนุนด้านสาธารณสุข การปูองกันควบคุม
โรคติดต่อและยาเสพติด
๔. ส่งเสริม / สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ
๕. ส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. ส่งเสริม / สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
๒. ส่งเสริม / สนับสนุนสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้า
ชุมชน
๓. ส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
๑. ส่งเสริม / สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชุมชน
๒. ส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาการมีส่วนร่วม
๓. ส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
๑. ส่งเสริม / สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑. ส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
๒. ส่งเสริม / สนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๓. ส่งเสริม / สนับสนุนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

และสถานที่ปฏิบัติราชการ

๑. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน และจัดให้มีการวางท่อ
๑.๒ พัฒนาระบบจราจร
๑.๓ ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติและระบบประปาหมู่บ้าน
๑.๔ ไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร
๑.๕ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาศาลาที่พักริมทาง ศาลาประจาหมู่บ้าน
เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘(๓)
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗, ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๑๖ หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
๒.๑ ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเกษตรและเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์สู่สากล ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพ
ของชุมชน, ส่งเสริมรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ, พืชคลุมดินอื่นๆ หลังฤดูเก็บเกี่ยว, ใช้ที่ดินทากินให้เกิด
ประโยชน์สุด, ฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์
๓. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๑ ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทาง
การศึกษา โดยมีแนวทางดังนี้
๓.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ (อินเตอร์เน็ตตาบล)
๓.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุทางการศึกษา การเรียน การสอน
๓.๑.๓ โครงการอาหารกลางวันเด็ก
๓.๑.๔ โครงการอาหารเสริม (นม)
๓.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๓.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในเขตบริการ อบต.นาบัว
๓.๒ ส่งเสริม / สนับสนุนสตรี คนชรา เด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมสนับสนุนให้การสงเคราะห์ การพัฒนาแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอยมีแนวทางดังนี้
๓.๒.๑ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ (เบี้ยผู้สูงอายุ)
๓.๒.๒ สงเคราะห์ผู้พิการ (เบี้ยผู้พิการ)
๓.๒.๓ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
๓.๒.๔ สงเคราะห์เครื่องกันหนาว
๓.๒.๕ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
๓.๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
๓.๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
๓.๓ ส่งเสริม/สนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและยาเสพติด
ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การปูองกันโรคติดต่อ การปูองกันยาเสพติด ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรมต่างๆของสาธารณสุข โดยมีแนวทางดังนี้
๓.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
๓.๓.๒ รณรงค์และปูองกันโรคไข้เลือดออก
๓.๓.๓ รณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
๓.๓.๔ รณรงค์และปูองกันโรคฉี่หนู
๓.๓.๕ รณรงค์และปูองกันโรคเอดส์
๓.๓.๖ รณรงค์และปูองกันโรคไข้หวัดนก
๓.๓.๗ รณรงค์และปูองกันโรคติดต่อต่างๆ
๓.๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติด
๓.๓.๙ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๓.๓.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการแก้ไขและจัดระเบียบหมู่บ้านที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติด
๓.๔ ส่งเสริม/สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาระดับตาหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาในระดับที่
สูงขึ้น ปลูกฝังค่านิยมการออกกาลังกายให้แก่เยาวชน โดยมีแนวทางดังนี้
๓.๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน
๓.๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ
๓.๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
๓.๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา / ลานกีฬา
๓.๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีแนวทางดังนี้
๓.๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมสวาย
๓.๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
๓.๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆของอาเภอ / จังหวัด
๓.๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติวันสาคัญต่างๆ
๓.๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาต่างๆ
๓.๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ
๓.๕.๗ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันลอยกระทง

๔. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและสร้างโอกาส
แก่ประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์
๔.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
๔.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวหลาม
๔.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้ปลูกยางพารา
๔.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมันสาปะหลัง
๔.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตาบล
๔.๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายสิ้นค้าชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน
ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพนมสวาย
๔.๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
๕. นโยบายการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชุมชน, ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน, ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้
๕.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประชาคมหมู่บ้าน
๕.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ อบต.สัญจร
๕.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม อปพร.
๕.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร./อสม./กลุ่มสตรี/ตารวจท่องเที่ยว
๕.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการชุมชนสัมพันธ์
๕.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์และปูองกันอุบัติภัย
๕.๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
๖. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มีบทบาทในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีแนวทางดังนี้
๖.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุาตามโครงการพระราชเสาวนีย์
๖.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาปุาและแหล่งน้า
๖.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์
๖.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสานึกแก่ประชาชน
๖.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุา , ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในตาบล

๗. นโยบายการพัฒนาองค์กร
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร, ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ, ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางดังนี้
๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานคณะ
ผู้บริหาร พนักงานและผู้นาชุมชน

๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก็คือ
ด้านงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุด ส่วนอีกปัญหา
ที่สาคัญและจาเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือการวาง
แผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญ หาผังเมืองนี้ ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ๆกาลัง
ประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ต้องให้ความสาคัญกับปัญหาผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ทาให้เกิดละอองฝุุน
หนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป -มา
ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร
2. ทางระบายน้า ลาคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลาเหมืองส่งน้ามีวัชพืชปกคลุม ท่อระบาย
น้ายังถูกน้ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้าเล็กทาให้การระบายน้าในช่วงฤดูน้า
หลากไม่ทัน ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
3. ไฟฟูาและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่มีระบบ
ไฟฟูา เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่ร่วมกันยังไม่
หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา
4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้าเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว ผุพัง ทาให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง จนทาให้
ระบบประปาเกิดความเสียหาย ชารุด พัง ต้องทาการซ่อมแซม จนงบประมาณในการบริห ารขาดดุล และไม่
เพียงพอ
5. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้าตามธรรมชาติในฤดูฝนทานาปี บางครั้งเกิดปัญหา
ภัยแล้ง ทาให้น้าไม่เพียงพอต่อการทานา เกษตรกรแก้ปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่นาของตนเองทาให้
เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟูา เป็นต้น บางพื้นที่พบปัญหาสภาพน้ากร่อยไม่สามารถทา
นาได้ ไม่มีอ่างเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ลาคลองไม่สามารถเก็บกักน้าไว้ได้ หน้าแล้งบริเวณลาคลองจะแห้งขอด

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือ ถือใน
การติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วนการโทรคมนาคม ระบบ
อินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ศูนย์การเรียนรู้ตาบลนาบัว แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่
จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่กาลังเรียนหนังสือได้ใช้เฉพาะครัวเรือน กับการบริการของ TOT เป็นต้น
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่ว นของพื้นที่ เขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง หรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนาแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดาเนินการของบสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
3. ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ก่อสร้างฝายน้าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้า
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้า และจัดหาเครื่องกรองน้าสะอาด ในการอุปโภคบริโภค
ข. ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา
ในด้านเศรษฐกิจนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการทานา
ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัด ที่จะดึงดูด
การลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทาอย่างไรจึงจะทาให้เศรษฐกิจภายใน
ชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น
ในด้ า นศั ก ยภาพในการบริ ห ารงาน การแก้ ปั ญ หาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาบั ว ยั ง ต้ อ งอาศั ย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาเรื่องน้า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ
ขอบเขตและปริ มาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้า หมาย ประชาชนส่ว นใหญ่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาบัว มีอาชีพหลัก คือ การทานา รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา
หรือกลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาค
เกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆด้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะต้องดาเนินการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาบัว เล็งเห็นความสาคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทาโครงการ/กิจกรรมจะ
เน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดาเนินการใน
อนาคตอย่างแน่นอน
ความต้องการของประชาชน

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และต้องการ
ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จาหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจาหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลด
ปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้ น และลดต้นทุนการผลิต ไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการทานาในฤดู
ต่อไป
1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต
2. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
4. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ
5. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
ค. ด้านสังคม
ปัญหา
สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยัง
อาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้
สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ และ
ปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
สาหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ดังนี้
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์
4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้า
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
6. ปัญหาน้าท่วมพืชผลทางการเกษตร
7. ขาดสถานที่สาหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปูองกันใน
อนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1. เนื่องจากประชาชนส่ว นใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษจึงทาให้ ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับ
ไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2. ในเขตพื้น ที่ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนาบัว ส่ ว นใหญ่มีอากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรค
ไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
3. เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ขาดการปลูกจิตสานึกในด้านรักบ้านเกิด รักใน
อาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไป

ทางานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทาการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สาคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า
“กระดูกสันหลังของชาติ”
4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กาหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลง
เลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มี ข้อมูลที่เป็นจริง จึง
ยากแก่การแก้ไข กาหนดมาตรการที่ชัดเจน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว จะดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง
ทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว คอยดูแลสอดส่อง ปัญหาสาธารณสุข ภายในชุมชนของตนเองและประสานมายัง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบั ว เพื่อให้ความช่ว ยเหลื อ และจัดให้ มีโครงการด้านสาธารณสุ ข ลงไปยังชุมชน/
หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆในเด็กและเยาวชน สิ่ งสาคัญการปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ทั้ง
เรื่อง คุณธรรม จริย ธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสาคัญของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสาคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด
หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลกและทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการ
ส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน เพื่อสร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม ทั้งที่ดาเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาบัว ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อาเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี
ส่ว นสถานที่ห รือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่ว นตาบลนาบัว จัดส่ งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน และที่
สาธารณะต่างๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุ กอย่างเป็นสิ่งจาเป็นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ต้องดาเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็กเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่
ในจริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างภูมิใจ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่น กีฬา ออกกาลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ง. ด้านการเมือง – การบริหาร
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสาคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทาลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต
ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้
1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่าง
จริงจัง

4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ไม่
เพียงพอต่อการบริหารงาน
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
จากทั้งหมดที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จาเป็น
อย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นและ
มีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของท้องถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่
จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทานา คือ
06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทาให้ไม่
ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริห ารงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ส่ว นในด้านของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทางานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจากัดของทรัพยากร ไม่
ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการทางาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจากัด รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาบัวมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อย เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาบัวเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว จัดให้มีก ารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
และส่งเสริมให้ประชาชน มีความสนใจในการเมืองการบริหาร โดยใช้สื่อต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
จัดอบรมแกนนาในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยจัดตั้งกลุ่มตัวแทน
ของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านต่างๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว จัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาระบบการทางาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทางาน สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทาให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน และให้ทุกคนยึดถือปฏิบั ติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่ างแท้จ ริง ส่ วนด้านการพัฒ นาการจั ดเก็บรายได้ จัดให้ มีการประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษี การต่อ
ใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรม
และครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติ เพื่อปรับปรุงอัตรา
การจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดาเนินการ
ความต้องการของประชาชน
1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง การ
บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว และสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัวจัดขึ้น

2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
3. องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว สามรถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็นธรรม เพื่อมี
รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้าง
อาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน
จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพ
ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่แหล่งน้าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ถือเป็นปัญหาสาคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกาลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทาให้ปัญหาด้านต่างๆไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็
ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น การปรับปรุงสวนสุขภาพ เท่าที่มี
อยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นปอดอย่างแท้จริง ภายในชุมชนสาคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัวใน
อนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้า หมาย กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนในเขตองค์ การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลนาบั ว มี พื้น ที่เ ป็ น แหล่ ง เกษตรกรรม การปลู ก การดูแ ลผลผลิ ต ทางการเกษตร ส่ ว นใหญ่
ประชาชนยังพึง่ สารเคมี ในการเพิ่มผลผลิตหรือทาลายศัตรูพืช จนทาให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ถู ก ท าลาย ประชาชนยั ง ไม่ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ปู อ งกั น และดู แ ลเรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุ
สัตว์ จั ดโครงการ/กิจ กรรม ให้ ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทาให้ประชาชนหวงแหน

ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมี
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสานึก
และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT Analysis)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
S 1 มีคาสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาบัวชัดเจน ครอบคลุมอานาจหน้าที่
ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
S 2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการ
จัดทาแผน การทางาน ร่วมกับหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการอื่น
S 3 มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจงานการ
บริหารงานตามลาดับชั้น
S 4 ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย
S 5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในตาบล
S 6 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถออก
ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย
S 7 สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจ
และกาลังงบประมาณ
S 8 ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง

W 1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัวยัง
ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
W 2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชน
มีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว ใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาบัวตอบสนองได้น้อย
W 3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพหรือการดารง
ชีวิตประจาวันในอัตราสูง

W 4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆจานวนมากทาให้
การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์
W 5 บุคลากรมีน้อยทาให้ต้องรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง เกิดการทางานไม่มีความ
ต่อเนื่องและประสบการณ์ในการทางาน
น้อย
W 6 ขากแคลนน้าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง
W 7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า

จุดแข็ง (Strengths)
S 9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง
ทาให้คล่องตัวในการบริหารงาน
S 10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย
S 11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามรถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
S 12 สภาพของพื้นดินมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะ
กับการปลูกพืชได้ทุกชนิด
S 13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ทางานในระบบของเครือข่าย
S 14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
S 15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

S 16 ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
S 17 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน

จุดอ่อน (Weaknesses)
W 8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผน
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น
W 9 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การทานา
การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ
W 10 งบประมาณจากัด ทาให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ
W 11 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน
W 12 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
W 13 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
W 14 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
W 15 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทา
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ

O1
O2

O3
O4
O5

O6

O7

O8

O9

โอกาส (Opportunity)
มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่ม
มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น
ตามลาดับแผนกระจายอานาจฯและการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
กฎหมายกระจายอานาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้น
ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีมี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย
มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในตาบล
มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ

T1
T2

ภัยคุกคาม (Threat)
อานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯบาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตาบล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้
การกากับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค

T3

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น

T4

ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน
คุณภาพต่า ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่า
น้ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง

T5

T6
T7

T8

T9

การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ
ประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการศึกษาของ
บุตร-หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
ภัยธรรมชาติ ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล

โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threat)
O 10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายา T 10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทาให้มีงาน/หน้าที่
เสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด และ
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ
อาเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
T 11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
O 11 นาข้อมูลจากการจัดทาเวทีประชาคม
T 12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสานึกในการมีส่วน
จัดทาโครงการ/กิจกรรม หรือสนับสนุนด้าน
ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และไม่ให้ความสาคัญ
ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ชุมชน
ของภาครัฐ
O 12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทาง
T 13
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
O 13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น ทาให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุง่ หมายการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
“โครงสร้างพื้นฐานสะดวก บวกเกษตรอินทรีย์
เกิดการบริการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”
พันธกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนนและจัดให้มีการวางท่อ
2. พัฒนาระบบการจราจร
3. ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติและระบบประปาหมู่บ้าน
4. ไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาศาลาที่พักริมทาง ศาลาประจาหมู่บ้าน
เกษตรอินทรีย์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและเกษตรอินทรีย์
คุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนสตรี คนชรา เด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเข้มแข็ง
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาองค์กร
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติราชการ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
2. มีแหล่งน้า และเครื่องมือ สาหรับการเกษตร
3. มีสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครบถ้วนสมบูรณ์
เกษตรอินทรีย์
1. ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้
2. ดินมีคุณภาพที่ดี เหมาะแก่การเพาะปลูก
3. เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
คุณภาพชีวิต
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี
2. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ประชาชนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน
4. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีอุปกรณ์กีฬาที่ครบถ้วนสมบูรณ์
5. เพื่ออนุรักษ์งานประเพณี วัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป
เศรษฐกิจ
1. กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชนเข้มแข็ง
1. ประชาชนมีความรู้และตระหนักทราบถึงวิธีปูองกันยาเสพติด
2. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดน้อยลง
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและเกิดความสามัคคี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้มีปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์
2. เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
การบริหารจัดการ
1. คณะผู้บริหาร, สมาชิก, อบต., ผู้นาชุมชนและพนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
2. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งาน มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
แบบ ยท.01
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว พ.ศ. 2558 – 2562
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนา
ของจังหวัด

การพัฒนาศักยภาพ

การพัฒนา

การบริหารจัดการ

การพัฒนาคนและ

การเสริมสร้างความ

ภาคการเกษตรและ

ความสามารถในการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สังคมเพื่อยกระดับ

มั่นคงชายแดน

อุตสาหกรรม

แข่งขันทางเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตบน

การเกษตรเพื่อสร้าง

การค้า การลงทุนและ

อย่างยั่งยืน

พื้นฐานความเสมอ

มูลค่าเพิ่ม

การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาของ

การส่งเสริมและ

การส่งเสริมและพัฒนา

การบริหารจัดการ

การพัฒนาสังคมให้

ด้านการรักษาความ

องค์กร

พัฒนาการเกษตร

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ร่มเย็นและยั่งยืน

มั่นคงชายแดน

เพื่อการแข่งขัน

และสิ่งแวดล้อม

สุรินทร์

ยุทธศาสตร์

ปกครองส่วน

ภาค

ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้าน

การพัฒนาด้านเกษตร

การพัฒนาและ

การพัฒนาด้าน

การพัฒนาด้าน

องค์การ

โครงสร้างพื้นฐาน

อินทรีย์

ส่งเสริมคุณภาพ

เศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็ง

บริหารส่วน
ตาบลนาบัว

ระบบสาธารณูปโภค

ชีวิต

สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนา

การพัฒนาองค์กร

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

พัฒนาระบบชลประทานและ
เพิ่มแหล่งน้าสาหรับการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสุรินทร์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวก
และระบบ logistic

1. การส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาแหล่งน้า และ
การบริหารจัดการน้า
แบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

1.1 ก่อสร้าง

1.2 พัฒนาระบบ

1.3 ปรับปรุงแหล่ง

1.4 พัฒนาและ

1.5 ก่อสร้างและ

ปรับปรุงบารุงรักษา

จราจร

แหล่งน้าธรรมชาติ

ปรับปรุงระบบ

ปรับปรุงบารุงรักษา

ถนนและจัดให้มี

และระบบประปา

ไฟฟูาและการ

ศาลาที่พักริมทาง/

การวางท่อ

หมู่บ้าน

สื่อสาร

ศาลาหมู่บ้าน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรมการ
ปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้าหลายลักษณะ รวมถึงทางระบายน้าต่างๆ ฯลฯ)
2. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางภายในตาบล (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา
และก่อสร้างถนน คสล. ฯลฯ)
3. โครงการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ฯลฯ
4. ฯลฯ

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

จังหวัดสุรินทร์

พัฒนาระบบการเกษตรให้
เหมาะสมกับพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสุรินทร์

1. พื้นที่เกษตร
อินทรีย์และกลุ่ม
เกษตรกรมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต
และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถการ
ผลิตและพื้นที่ด้าน
เกษตรกรรมให้มี
มาตรฐาน

1. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
เกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

1. การบริหาร
จัดการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

1.3 ปรับปรุงแหล่ง
แหล่งน้าธรรมชาติ
และระบบประปา
หมู่บ้าน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูดิน
2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์
4. โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าว/ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฎีใหม่
6. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ/พืชคลุมดิน
7. โครงการฝึกอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์
8. ฯลฯ

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

จังหวัดสุรินทร์

พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทั้งในและนอก

สนับสนุนการปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณี

สนับสนุนการปูองกัน

ปูองกัน ปราบปราม

และลดอุบัติเหตุทาง

อาชญากรรมและยาเสพติด

ถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสุรินทร์

การส่งเสริม

การส่งเสริมและ

การเสริมสร้าง

การพัฒนา

การส่งเสริม

การส่งเสริม

กีฬา

เสริมสร้าง

ความมั่นคงของ

คุณธรรม

การนา

ความปลอดภัย

นันทนาการ

สุขภาพแบบ

ชีวิตและสังคม

จริยธรรมและ

หลักธรรม

ในชีวิตและ

และการพัฒนา

องค์รวมของ

ภายใต้ปรัชญา

เสริมสร้างอนุรักษ์

ศาสนามาใช้

ทรัพย์สิน

กีฬาสู่ความเป็น

ประชาชนให้

เศรษฐกิจพอเพียง

วัฒนธรรม

เลิศ

แข็งแรง

ประเพณีดีงาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

การส่งเสริม

การสังคม

การส่งเสริม

การสนับสนุน

ส่งเสริมสนับสนุน

สนับสนุน

สงเคราะห์

สนับสนุนด้าน

ด้านกีฬา

ด้านวัฒนธรรม

การศึกษาใน

สาธารณะสุข

นันทนาการ

ศิลปวัฒนธรรม

ระบบนอก

การปูองกัน

ประเพณีและภูมิ

ระบบ

ควบคุม

ปัญญาท้องถิ่น

โรคติดต่อ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกกาลังกาย
2. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอื่นๆ
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์บริการแก่ประชาชน
5. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
6. โครงการตลาดนัดสีเขียว
7. โครงการกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่เพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
8. โครงการส่งเสริมตามแนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ด้าน
9. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด้านอาคารสถานที่ เช่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ปรับปรุงต่อเติม
อาคารเรียน ก่อสร้างถังเก็บน้า ติดตั้งเหล็กดัด การจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร การส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ฯลฯ
10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา
12. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย
13. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา
14. โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
15. โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
16. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย
17. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ
18. โครงการจัดหาวัสดุกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนภายในตาบลนาบัว
19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
20. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์
21. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
22. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
23. โครงการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังปูองกันยาเสพติดในพื้นที่
24. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
25. ฯลฯ

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

จังหวัดสุรินทร์

1. ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้
คุณภาพ

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก

3. ยกระดับ

4. ยกระดับการผลิต

5. พัฒนาฝีมือ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้

สินค้าอุตสาหกรรม

แรงงาน

มาตรฐาน

เข้าสู่มาตรฐานสากล

6. ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรด้านการค้า
การลงทุน ท่องเที่ยว

7. ส่งเสริมการค้า
การลงทุน การตลาด
การท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสุรินทร์

1. การ

2. การพัฒนา

พัฒนาการ

และฟื้นฟู

จัดการช้าง

แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

3. การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อานวยความ
สะดวก

4. การ

5. การ

ส่งเสริมและ

ส่งเสริมธุรกิจ

พัฒนา

การค้า การ

ผลิตภัณฑ์ผ้า

ลงทุน

ไหม
ผลิตภัณฑ์

6. การ
ส่งเสริม
การตลาด
สินค้าและ
บริการด้าน
การท่องเที่ยว

7. การเพิ่ม

8. การ

ช่องทาง

ส่งเสริมและ

การตลาดให้

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนและ

ชุมชนให้เกิด

สินค้าเกษตร

นวัตกรรม

ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

9. การพัฒนา
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
และการ
บริการ

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า

4.2 ส่งเสริมสนับสนุน

กลุ่มอาชีพ

หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การพัฒนาการท่องเที่ยว

สินค้าชุมชน

แหล่งท่องเที่ยว

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค – กระบือ
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพ
3. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆภายในตาบล
4. ก่อสร้าง/จัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
5. ก่อสร้างลานตากผลผลิตชุมชน
6. สนับสนุนการก่อสร้าง/จัดตั้งธนาคารข้าว/ฉางข้างเกษตรกร
7. สนับสนุนการก่อสร้าง/จัดตั้งโรงสีชุมชน
8. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน
9. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
10. ฯลฯ

โครงการ

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การรักษาความมั่นคงชายแดน

การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายภาค
ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพชุมชนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การ
ปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประชาคมหมู่บ้าน
2. โครงการ อบต.สัญจร
3. โครงการฝึกอบรม อปพร., ชรบ. ฯลฯ
4. ก่อสร้าง/จัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
5. โครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. โครงการฝึกอบรมรณรงค์การปูองกันอุบัติภัย
7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อปพร., อสม., กลุ่มสตรี ฯลฯ
8. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน, คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฯลฯ
9. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
10. โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด
11. ฯลฯ

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จังหวัดสุรินทร์

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู

การบริหารจัดการขยะและสิ่ง

ส่งเสริมการใช้พลังงาน

ปูองกันและการใช้ประโยชน์

ปฏิกูล

ทดแทน เพื่อความมั่นคง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ทางพลังงานและรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสุรินทร์

ส่งเสริม พัฒนา
ปรับปรุง ฟื้นฟู บารุง
ทรัพยากรดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

ส่งเสริม สนับสนุน
ฟื้นฟู การปลูกปุา
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่สาธารณะ

การเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี

การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริม
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานใน
ทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ

รณรงค์และสร้าง
เครือข่ายให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญทั้ง
ด้านการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์
1. โครงการปลูกปุา, ไม้ดอก, ไม้ประดับ ฯลฯ
2. โครงการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล
4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ฯลฯ

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

พัฒนาบุคลากร ด้าน
การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

การพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาองค์กร

ส่งเสริมสนับสนุนการ

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา

พัฒนาบุคลากร

ระบบบริหารจัดการพัฒนา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์
1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
3. โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
5. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร, หอประชุม, ห้องประชุม, โรงจอดรถ, ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.
7. ฯลฯ

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
Strategy Map

“โครงสร้างพื้นฐานสะดวก บวกเกษตรอินทรีย์
เกิดการบริหารที่ดี มีชุมชนเข้มแข็งและยั้งยืน”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. ก่อสร้างพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร ไฟฟูา
สาธารณะ ฯลฯ

2. พัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย์

3. พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
การศึกษา
สาธารณะสุข
นันทนาการ
สังคม สงเคราะห์
ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ

4. พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

5. พัฒนาด้านชุมชน

6. พัฒนาด้าน

เข้มแข็ง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาองค์กร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
1. ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
สาธารณูปโภค

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา

สาธารณูปการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
การก่อสร้างและ
บารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม มีแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภค

2. การส่งเสริม
พัฒนาการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
และการพัฒนา
ด้านการเกษตร
อินทรีย์ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดาริ

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางสังคม

4. การส่งเสริม
พัฒนาการ

การส่งเสริมการดูแลรักษา

เศรษฐกิจ โดยการ

สุขภาพอนามัยและการกีฬา

ส่งเสริมอาชีพ การ

การส่งเสริมการศึกษา การ

พัฒนาศักยภาพ

เรียนรู้ การอนุรักษ์

กลุ่มอาชีพและ
สินค้าผลิตภัณฑ์

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
ส่งเสริมเอกลักษณ์

ชุมชน

5. การพัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง โดย
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม โดยการ
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประชาชน
การปูองกันภัยยา
เสพติด ฯลฯ

ก่อสร้างพัฒนาและ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ
รักษาสภาพแวดล้อม
แม่น้าลาคลอง จัดให้มี
ระบบการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

บริโภค

6. การบารุงรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
การปรับปรุงภูมิทัศน์

ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้าน

7. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการโดยการ
ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์
ในการปฏิบัตริ าชการ
การสนับสนุนการ
ดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด

ศาสนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย์

ด้านคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

พัฒนาด้านชุมชน

ด้าน

พัฒนาด้านบริหาร

เข้มแข็ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

1. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษา
ถนนและจัดให้มีการวางท่อ

2. พัฒนาระบบจราจร

3. ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ
และระบบประปาหมู่บา้ น

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูา
และสื่อสาร

5. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษา
ที่พักริมทาง/ศาลากลางหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูป สินค้าทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ

2. ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การสังคมสงเคราะห์

3. ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข
การปูองกันโรคติดต่อ และยาเสพติด

4. ส่งเสริม พัฒนาการกีฬา จัดให้
มีการบารุงรักษาสนามกีฬา ฯลฯ

5. ส่งเสริม พัฒนาด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ

2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง

3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง
1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน ห่างไกลยาเสพติด, รณรงค์ปูองกันอุบัติภัย
ต่างๆ

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุา, ไม้ดอก – ไม้ประดับ, ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ

ยุทธศาสตร์ฒนา
แนวทางการพั

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรองยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
พ.ศ. 2558 - 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พันธกิจ
1. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนนและจัดให้มีการวางท่อ
2. พัฒนาระบบจราจร
3. ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ และระบบประปาหมู่บ้าน
4. พัฒนาปรับปรุงไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร
5. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาศาลาที่พักริมทาง/ศาลากลางหมู่บ้าน
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆที่ได้
มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
4. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง
5. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้า เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
6. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้าอย่างเพียงพอ
7. เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน
8. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้าทาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อเป็นทางระบายน้า ไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้าหลาก
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก
ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
หมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย

6. แหล่งน้าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประชาชนมีน้าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค
8. ลาเหมือง ลาคลอง และทางระบายน้าสามารถส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
10. ก่อสร้างทางระบายน้าในฤดูน้าหลาก
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนนและจัดให้มีการวาง
ท่อ
2. พัฒนาระบบจราจร
3. ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ และระบบประปา
หมู่บ้าน

4. พัฒนาปรับปรุงไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร

5. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาศาลาที่พักริมทาง/ศาลา
กลางหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้า
- จานวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง
- จานวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับพัฒนา
- จานวนประชาชนที่ได้รับการอบรม
- จานวนของครัวเรือนที่มีน้าอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
สะอาดและปลอดภัย
- จานวนของครัวเรือนมีน้าสะอาด
- จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
- จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
ให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง
- จานวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง
- จานวนศาลาที่ได้รับการปรับปรุง

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2. ส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจ และนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น
2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขายผลตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุ่มอาชีพมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
5. ประชาชนได้ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร

2. ส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน
- จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน
- จานวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน
- จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
- จานวนโครงการที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพรี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
6. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพติด
7. เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกกาลังกาย
8. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
2. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
6. เด็กและเยาวชนได้ออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพติด

7. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกาลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
8. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
9. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ทุกคน
10. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
11. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการสนับสนุน
- จานวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร
- จานวนกองทุนด้านสุขภาพ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯ

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ - จานวนประชาชนที่ใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ต
การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ - จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
5. ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา
- จานวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนครั้งที่จัดการแข่งขัน
- จานวนครั้งที่มีการจัดหา
- จานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
7. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้การสงเคราะห์/พัฒนา
- จานวนกองทุนที่สนับสนุน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
8. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คน - จานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
9. สนับสนุนมาตรการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
และยาเสพติดทุกประเภท
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมงานการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาส่งเสริม
2. กิจกรรม/โครงการ งานการท่องเที่ยวที่ได้ดาเนินการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ/สินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนา
- จานวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนา
- จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ
- จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง
พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น
3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตาม - จานวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หลักธรรมมาภิบาล
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

3. ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

- จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม
- จานวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
- จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จานวนครั้งที่มีการจัดการประชาคม
- จานวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการปลูกปุา, ไม้ดอก – ไม้ประดับ
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการปลูกปุา, ไม้ดอก – ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. เพื่อปูองกันที่สาธารณะไม่ให้ถูกรุกราน
3. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. มีการปลูกปุา, ไม้ดอก – ไม้ประดับ, ปรับปรุงภูมิทัศน์
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการปลูกปุา, ไม้ดอก – ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สี - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
เขียว
- จานวนหมู่บ้านที่ดาเนินการ
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนหมู่บ้านที่ดาเนินการ
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
- จานวนหมู่บ้านที่ดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนาองค์กร
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
2. ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
3. วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม
- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม
- จานวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงาน
- จานวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
- จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จานวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพิ่มอัตรากาลัง
- จานวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
- จานวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการน้า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการน้า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
การพัฒนาบารุงรักษา เส้นทาง
เส้นทางคมนาคมระบบ คมนาคมที่มี
สาธารณูปโภค
มาตรฐาน
สาธารณูปการและงาน เพิ่มขึ้น
ก่อสร้างต่างๆที่ได้
มาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
เส้นทาง
คมนาคมให้สามารถ
คมนาคมมี
สัญจรไป-มาได้อย่าง
ความสะดวก
สะดวกและปลอดภัย ปลอดภัยใน
ในชีวิตและทรัพย์สิน
การสัญจร
ไป-มา
เพื่อการบริหารจัดการ ลาคลอง
แหล่งน้าทาการเกษตร ลาเหมืองและ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางระบายน้า
สามารถส่งน้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม ให้มี
คุณภาพดีอยู่ตลอด

ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้า
การเกษตร

ตัวชี้วดั
ความก้าว
ระดับ
หน้าของ
กลยุทธ์
เป้าหมาย
จานวน
เส้นทาง
เส้นทางที่ คมนาคมที่
ได้รับการ เพิม่ ขึ้นทุกปี
ก่อสร้าง

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.,ลาดยาง
,หินคลุก ฯลฯ

ส่วนโยธา

สานักงาน
งานปลัด

จานวน
ถนนที่ได้รับ
เส้นทางที่ การซ่อม
ได้รับการ ปรับปรุงทุกปี
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง,
ถนนหินคลุก ฯลฯ

ส่วนโยธา

สานักงาน
งานปลัด

จานวน
แหล่งน้า
ที่ได้รับ
การ
พัฒนา
และฟื้นฟู
จานวน
แหล่งน้า
ที่ได้รับ
การ
ปรับปรุง
และ

คลองส่งน้า
จานวน 19
สาย

โครงการขุดลอก
ส่วนโยธา
- ลาคลอง
- ลาเหมือง
- ทางระบายน้า
- หนองน้าสาธารณะ

สานักงาน
งานปลัด

ปีละ 19 แห่ง

โครงการปรับปรุง
และก่อสร้างแหล่ง
น้าในและนอกเขต
ชลประทานเพื่อ
การเกษตร เช่น
หนองน้าสาธารณะ

ส่วนโยธา

-

ก่อสร้าง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการน้า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการน้า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อเป็นทางระบายน้า
ไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้า
หลาก

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ก่อสร้างทาง
ระบายน้าใน
ฤดูน้าหลาก
ปูองกันน้า
ท่วมขัง
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ค่าเป้าหมาย
59 60 61

19

19

19

19

62

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

19

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

3,
6
6
0

3,
6
6
0

3,
6
6
0

3,
6
6
0

3,
6
6
0

เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างปลอดภัย
และมีคุณภาพ

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
คุณภาพและ
สะอาด
ปลอดภัย

3,
6
6
0

3,
6
6
0

3,
6
6
0

3,
6
6
0

3,
6
6
0

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา ประปา
สาธารณูปโภค
ระบบสื่อสารให้
มีคุณภาพดีขึ้น

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
โครงการ
ก่อสร้าง

ครัวเรือนที่
มีไฟฟูาใช้

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
โครงการ
ก่อสร้าง

ทุกหมู่บ้านมี
ไฟฟูาใช้

จานวนของ ทุกหมู่บ้านมี
ครัวเรือนที่ น้าอุปโภค
มีน้าอุปโภค บริโภค
บริโภค
อย่างทั่วถึง
สะอาดและ
ปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างท่อ ส่วนโยธา
เหลี่ยม คสล.พร้อมที่
ปิดเปิด
โครงการวางท่อ
ระบายน้า
โครงการขยายเขต
ไฟฟูา

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

หน่วย
สนับสนุน

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
บารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้ นอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีนา้
เพียงพอ

แหล่งน้า
อุปโภคบริโภค
ได้รับการ
ปรับปรุงอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ

1

1

1

1

1

จานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับความ
เดือดร้อน

ปีละ 1 แห่ง

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน

ส่วนโยธา

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
หมู่บ้าน
ได้รับการ
ติดตั้ง/
ซ่อมแซม
ไฟฟูา
สาธารณะ
ให้ใช้งานได้
ดีทุกแห่ง
หมู่บ้านที่มี
หอกระจาย
ข่าว

ความก้าว
โครงการ/กิจกรรม
หน้าของ
เป้าหมาย
ไฟฟูา
โครงการติดตั้งและ
สาธารณะใน ซ่อมแซมไฟฟูา
หมู่บ้านได้รับ สาธารณะในหมูบ่ า้ น
การติดตั้ง/
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีทุกแห่ง

หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าว

โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าว/เสียง
ตามสาย ฯลฯ

จานวน
หมู่บ้าน

หอกระจาย
ข่าวในหมู่บา้ น

โครงการติดตั้งและ ส่วนโยธา
ซ่อมแซมหอกระจาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการน้า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการน้า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อติดตั้งซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะให้ส่อง
สว่าง

เพื่อให้ทุกหมู่บา้ นมีหอ
กระจายข่าวใช้อย่าง
ทั่วถึง
เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซม
หอกระจายข่าว

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
จานวน
หมู่บ้านที่มี
ไฟฟูา
สาธารณะส่อง
สว่างอย่าง
ทั่วถึง
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ค่าเป้าหมาย
59 60 61

19

19

19

19

19

ร้อยละของ
19
หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าวใช้
อย่างทั่วถึง
จานวน
19
หมู่บ้านที่มีหอ

19

19

19

19

19

19

19

19

62

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

พัฒนาและ
ปรับปรุง
ระบบสื่อสารให้
มีคุณภาพดีขึ้น

หน่วย
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

หน่วย
สนับสนุน

กระจายข่าว
อย่างทั่วถึง

ได้รับการ
ติดตั้ง/
ซ่อมแซม
หอกระจาย
ข่าวให้ใช้
งานได้ดีทุก
แห่ง

ได้รับการ
ข่าวสาธารณะใน
ซ่อมแซมให้
หมูบ่ ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ดีทุกแห่ง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการน้า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตรและสินค้า
ข้าว

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
อปท.ในเขต
อปท.
ตามพันธกิจ
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้ทุกหมู่บา้ นมี
บริหารจัดการน้า ยุทธศาสตร์การ ศาลาใช้อย่างทั่วถึง
และอนุรักษ์
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน
และการท่องเที่ยว
เพื่อติดตั้งซ่อมแซม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ศาลากลางหมูบ่ า้ น/ศาลา
เพิ่มขีด
เอนกประสงค์
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ร้อยละของ
หมู่บ้านมีศาลา
ใช้อย่างทั่วถึง
จานวน
หมู่บ้านที่มี
ศาลา/ศาลา
เอนกประสงค์
ทั่วถึง

58

ค่าเป้าหมาย
59
60
61

100

100

100

100

19

19

19

19

กลยุทธ์/
ตัวชี้วดั
ความก้าว
โครงการ/กิจกรรม
หน่วย
หน่วย
แนวทางการ
ระดับ
หน้าของ
รับผิดชอบ สนับสนุน
62
พัฒนา
กลยุทธ์
เป้าหมาย
100 พัฒนาและ
ร้อยละของ ร้อยละ 100
โครงการก่อสร้าง
ส่วนโยธา
ปรับปรุงศาลาให้มี หมู่บ้านที่มี ของหมู่บ้านมี ศาลากลางหมู่บา้ น/
สภาพดี ใช้งานได้ ศาลา
ศาลา
ศาลาเอนกประสงค์
ฯลฯ
19
จานวน
ศาลในหมู่บ้าน โครงการติดตั้งและ ส่วนโยธา
หมู่บ้านได้รับ ได้รับการ
ซ่อมแซมศาลากลาง
การติดตั้ง/ ซ่อมแซมให้
หมู่บ้าน/ศาลา
ซ่อมแซม
สามารถใช้งานได้ เอนกประสงค์ในหมุ่
ศาลาให้ใช้ ดีทุกแห่ง
บ้าน
งานได้ดีทุก
แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมการทา
การพัฒนา
การส่งเสริมและ ยุทธศาสตร์การ เกษตรอินทรีย์
ศักยภาพภาค พัฒนาการเกษตร พัฒนาด้านเกษตร
การเกษตรและ
อินทรีย์
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

จานวน
หมู่บ้านที่ทา
เกษตรอินทรีย์

19

19

19

19

19

ส่งเสริมพัฒนา
จานวน
ความสามารถในการ หมู่บา้ นได้รับ
เพิ่มผลผลิตการแปร การสนับสนุน
รูปสินค้า

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการฝึกอบรม
สานักงาน
กลุ่มอาชีพเกษตร
ปลัด
อินทรีย์โครงการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เกษตรอินทรีย์
โครงการอบรม
ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มอย่างยั่งยืนและลด
ค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
แหล่งเรียนรู้
ทางด้าน
การเกษตร
เพื่อส่งเสริม
การฝึกอบรม
การประกอบ
อาชีพและ
ขยายผลตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง
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ค่าเป้าหมาย
59
60
61

62

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมด้านการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
โครงการ

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 3
โครงการ

จานวนศูนย์ 1 ศูนย์เรียนรู้
เรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริม สานักงาน
และสนับสนุนการทา ปลัด
เกษตรผสมผสาน
เกษตรทางเลือก
เกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรทฤษฎีใหม่
2. โครงการส่งเสริม
การปลูกพืช
3. การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ

โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

สานักงาน
ปลัด

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
58
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีสุข 1
ภาวะที่ดี
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม

ค่าเป้าหมาย
59
60
61

62

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
สาธารณสุข การ
สร้างสุขภาพและ
ปูองกันโรคติดต่อ
เช่นโรค
ไข้เลือดออก โรค
พิษสุนัขบ้า เป็น
ต้น

ตัวชี้วดั
ความก้าว
ระดับ
หน้าของ
กลยุทธ์
เป้าหมาย
จานวนกลุ่ม ปีละโครงการ
ที่ส่งเสริม

1

1

1

1

3

3

3

3

3

จานวน
กิจกรรม

19

19

19

19

19

1

1

1

1

1

จานวนศูนย์ 19 ศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐานที่
ได้รับการ
สนับสนุน
จานวน
1 กองทุน
กองทุน

3 โครงการ/ปี

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การออกกาลังกาย

สานักงาน
ปลัด

ส่งเสริมรณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก พิษ
สุนัขบ้า และโรค
ระบาดอื่นๆ

สานักงาน
ปลัด

ส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน

สานักงาน
ปลัด

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.

สานักงาน
ปลัด

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 6
ด้าน

ส่งเสริมให้
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน
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3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
พัฒนาและ
ส่งเสริมมาตรการ
อาหารสะอาดและ
ปลอดภัย

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
โครงการ
ส่งเสริม
มาตรการ
อาหาร
สะอาดและ
ปลอดภัย

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
3 โครงการ/ปี

ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จานวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนา
ศูนย์ฯทั้ง 6
ด้าน

6 กิจกรรม/ปี

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

โครงการตลาดนัดสี
เขียวโครงการเฝูา
ระวังสารปนเปื้อนใน
อาหาร เครื่องสาอาง
ยาแผนโบราณ
โครงการสนับสนุน
การขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมของ
ชุมชน
โครงการส่งเสริมตาม
แนวทางพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6
ด้าน ได้แก่ ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ด้านการบริการ
อาหารสะอาดและ
ปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อมสะอาด
และปลอดภัย ด้าน
บุคลากร และด้าน
การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึกษา

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัด

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
เพื่อพัฒนาทางด้าน
การศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิต

กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
และอนุรักษ์
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
มจารีต
ประเพณี
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
การศึกษาตลอด
ชีพโดยทั่วถึง
ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
ส่งเสริม พัฒนา
และอนุรักษ์
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์
ชาวบ้าน

ตัวชี้วดั
ความก้าว
ระดับ
หน้าของ
กลยุทธ์
เป้าหมาย
จานวนศูนย์ 1 แห่ง
อินเตอร์เน็
ต/ศูนย์การ
เรียนรู้

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินงาน

1 โครงการ/ปี

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินงาน

5 กิจกรรม/ปี

6 โครงการ/ปี

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ทั้งในระบบและนอก
ระบบ
- โครงการ
อินเตอร์เน็ตตาบล
โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการศึกษา

ส่วน
การศึกษา

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึกษา

สานักงาน
ปลัด

โครงการส่งเสริม
ส่วน
และอนุรักษ์
การศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย เช่น
งานประเพณีขึ้นเขา
พนมสวาย วันลอย
กระทง วันแม่ วันพ่อ
วันเด็ก วันสงกรานต์
วันผู้สูงอายุ
ส่วน
การศึกษา

สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
58
(ตัวชี้วัดรวม)
เพื่อสืบทอด ฟื้นฟู
ประชาชนสืบ 1
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทอดฟื้นฟูู
ประเพณี แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ศิลปวัฒนธรร
ปราชญ์ชาวบ้านใน
มประเพณี
1
ชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่ แหล่งเรียนรู้
สืบไป
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ปราชญ์
ชาวบ้านใน
ชุมชนท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป
เพื่อให้ประชาชนทุกคน การแข่งขัน
3
มีสุขภาพแข็งแรง
กีฬาและ
นันทนาการทา
ให้ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
59
60
61

62

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วดั
ความก้าว
ระดับ
หน้าของ
กลยุทธ์
เป้าหมาย
จานวนรุ่นที่ 1 รุ่น/ปี
อบรม

1

1

1

1

1

1

1

1

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

1 โครงการ/ปี

3

3

3

3

ส่งเสริมและ
จานวน
สนับสนุนการกีฬา โครงการ/
และนันทนาการ กิจกรรมที่
ดาเนินการ

3 โครงการ/ปี

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

โครงการรณรงค์
สร้างจิตสานึกใน
จริยธรรมและ
คุณธรรม
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

ส่วน
การศึกษา

สานักงาน
ปลัด

ส่วน
การศึกษา

สานักงาน
ปลัด

โครงการส่งเสริม
ส่วน
สนับสนุนการกีฬา
การศึกษา
ทุกระดับโครงการ
กีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด โครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
สัมพันธ์ตาบล

สานักงาน
ปลัด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
เพื่อให้ประชาชนทุกคน การแข่งขัน
มีสุขภาพแข็งแรง
กีฬาและ
นันทนาการทา
ให้ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีอุปกรณ์กีฬาได้ออก
กาลังกายและห่างไกล
ยาเสพติด
เพื่อให้ประชาชนมี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการได้ออก
กาลังกาย

เด็กและ
เยาวชนได้
ออกกาลังกาย
และห่างไกล
ยาเสพติด
มีสนามกีฬา
และสวน
นันทนาการให้
ประชาชนได้
ออกกาลังกาย
มีสุขภาพ
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3

3

3

3

3

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนครั้ง
ที่จัดการ
แข่งขัน

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
4 ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

โครงการกีฬาต้านภัย ส่วน
ยาเสพติด
การศึกษา

สานักงาน
ปลัด

โครงการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์

1

1

1

1

1

จานวนครั้ง
ที่จัดหา

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

1

จานวน
1 แห่ง/ปี
สนามกีฬา
และสวน
นันทนาการ

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
สัมพันธ์
จัดหาวัสดุอปุ กรณ์
ส่วน
กีฬาให้กับเด็กและ
การศึกษา
เยาวชนภายในตาบล
นาบัว
ส่งเสริมให้มีสนาม
กีฬาและสวน
นันทนาการ

ส่วน
การศึกษา

สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

แข็งแรง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชน
ได้รับการ
สงเคราะห์

ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี
คนชรา คน
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
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3

3

3

3

3

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
กลุ่มเปูาหม
ายที่ได้รับ
การ
สงเคราะห์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
3 กลุ่ม
เปูาหมาย

5

5

5

5

5

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

5 โครงการ/ปี

1

1

1

1

1

จานวน
กองทุนที่
สนับสนุน

1 กองทุน

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุคนพิการ
และผู้ปุวยเอดส์

สานักงาน
ปลัด

- โครงการ
สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมกิจกรรม
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมกลุ่มสตรี
แม่บ้าน
- ส่งเสริมสนับสนุน
เด็กและเยาวชน
สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบลนาบัว

สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชน
ได้รับการ
รณรงค์
ปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
และยาเสพติด
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1

1

1

62
1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุน
มาตรการปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมและ
ยาเสพติดทุก
ประเภท

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเฝูา
ระวังปูองกันยาเสพ
ติด

สานักงาน
ปลัด

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมและ การพัฒนาด้าน
พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจเพื่อ
การแข่งขัน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพ
ต่างๆในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
กลุ่มอาชีพมี
ความเข้มแข็ง
ขึ้น

จานวน
โครงการที่ได้
ดาเนินการ
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กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนากลุ่มอาชีพ

ตัวชี้วดั
ความก้าว
ระดับ
หน้าของ
กลยุทธ์
เป้าหมาย
จานวนกลุ่ม หมู่บ้านละ 1
ที่ได้รับการ กลุ่ม(19
สนับสนุน
หมู่บ้าน)

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

สานักงาน
ปลัด

หน่วย
สนับสนุน

19

19

19

19

19

1

1

1

1

1

จานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม

1 ครั้ง/ปี

ส่งเสริมการลงทุน
ข้อมูลการขยาย
สภาพทางเศรษฐกิจ
อย่างเป็นระบบ

สานักงาน
ปลัด

19

19

19

19

19

19 หมู่บ้าน

สนับสนุนเงินทุน
เศรษฐกิจชุมชน

สานักงาน
ปลัด

ส่วนการ
คลัง

1

1

1

1

1

จานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน
จานวน
โครงการ

1 ครั้ง/ปี

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา

ส่วน
การศึกษา
ฯ

สานักงาน
ปลัด

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมและ การพัฒนาด้าน
พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจเพื่อ
การแข่งขัน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม
อาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
เข้าใจและนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ดาเนิน
กิจกรรม
ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรี
แม่บ้านให้มี
อาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้
ครัวเรือน
ประชาชนได้
ดาเนินชีวิต
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
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1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมและ
สนับสนุนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ตัวชี้วดั
ความก้าว
ระดับ
หน้าของ
กลยุทธ์
เป้าหมาย
จานวนกลุ่ม ปีละ 1 กลุ่ม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

ส่งเสริมให้
จานวน
ประชาชนได้รับ
โครงการที่
ความรู้ความเข้าใจ ดาเนินงาน
และนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวิต

ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้
ด้านอาชีพ

สานักงาน
ปลัด

1. โครงการฝึกอบรม สานักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้
ปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดาริ
2. ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การรักษาความ
มั่นคงชายแดน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการ
ที่ดี
เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
มีการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
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ค่าเป้าหมาย
59
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61

62

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมพัฒนา
ระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล

สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้าน
ความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตัวชี้วดั
ความก้าว
ระดับ
หน้าของ
กลยุทธ์
เป้าหมาย
จานวน
ปีละ 3
ประชาชนที่ กิจกรรม
เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคม
จานวน
1 โครงการ/ปี
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ส่งเสริมให้ประชาชน
และองค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและบริหาร
ท้องถิ่น
โครงการด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย/ลด
อุบัติเหตุจราจร

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วยงาน

สานักงาน
ปลัด

อ.เมือง
สุรินทร์
,สต.นาบัว
,บ้านนา
บัว,สภ.
สวาย

จานวนครั้ง
ที่ทา
กิจกรรม

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล

2 ครั้ง/ปี

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การรักษาความ
มั่นคงชายแดน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง

เพื่อให้ อปพร.ได้ฝึก
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
การปฏิบัติงาน
ของ อปพร.
ถูกต้องและ
รวดเร็ว

จานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม

58
90

1

ค่าเป้าหมาย
59
60
61
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1

90

1

90

1

62
90

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ปูองกัน
น้าท่วม ภัยแล้ง
เป็นต้น

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนของ
อปพร.
ได้รับการ
ฝึกทบทวน

รณรงค์ส่งเสริมให้ จานวนครั้ง
ประชาชนห่างไกล ทีจ่ ัด
ยาเสพติด
กิจกรรม

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
จานวนของ
อปพร.ได้รับ
การฝึกอบรม

1 ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

โครงการฝึกทบทวน
อปพร.

สานักงาน
ปลัด

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการอบรม
รณรงค์ส่งเสริมให้
ตระหนักพษยาเสพ
ติด

สานักงาน
ปลัด

หน่วย
สนับสนุน

อ.เมือง
สุรินทร์
,สต.นาบัว
,บ้านนา
บัว,สภ.
สวาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชน
ร่วมกัน
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
หมู่บ้านให้มี
สภาพที่ดีขึ้น

ประชาชน
สามารถกาจัด
ขยะมูลฝอยได้
อย่างถูก
สุขลักษณะ

58
3

1

ค่าเป้าหมาย
59
60
61
3

3

1

3

1

62
3

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม

ครัวเรือนที่
กาจัดขยะ
มูลฝอย
ได้รับการ
กาจัดอย่าง
ถูก

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 3
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะ

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วยงาน

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วยงาน

ส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม

1 ครั้ง/ปี

รณรงค์สร้าง
จิตสานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการ
กาจัดขยะมูลฝอย

สุขลักษณะ
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ที่
สาธารณประโยชน์

ที่
สาธารณประโ
ยชน์ไม่ถูกรุก
ล้า

1

1

1

1

1

จานวนของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์

1 ครั้ง/ปี

รณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วยงาน

หน่วยรับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วยงาน

ทุกสานัก/
กอง/ส่วน
สานักงาน
ปลัด

-

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจเพือ่
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
มีการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
59
60
61

58

62

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมพัฒนา
ระบบตามหลักธรร
มาภิบาล

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคม
จานวนครั้งที่
จัดหา
จานวนครั้ง
เข้ารับการ
อบรม
จานวนครั้งที่
จัดหา

ความก้าว
โครงการ/กิจกรรม
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 3 กิจกรรม ส่งเสริมให้ประชาชน
และองค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
และบริหารท้องถิ่น

จานวนครั้งที่
ปรับปรุง

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการจัดการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรูท้ ักษะแก่
บุคลากรในองค์กร
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการ
ปรับปรุงและเพิ่ม
อัตรากาลังบุคลากรให้

ทุก
หน่วยงาน

ทุกสานัก/
กอง/ส่วน

-

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วยงาน

1

1

1

1

1

จานวนครั้งที่
ดาเนินการ

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

1

จานวนครั้งที่
ปรับปรุง

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

1

จานวนครั้งที่
ปรับปรุง

1 ครั้ง/ปี

ตัวชี้วดั
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
ข้อบัญญัติ
อบต.ที่ออก
บังคับใช้

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
1 ฉบับ/ปี

สามารถบริการได้ทกุ
ระดับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพื่อรองรับการ
บริการประชาชน
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงการ
บริหารงานเพื่อบริการ
ประชาชนสู่
มาตรฐานสากล

ส่วนการ
คลัง

สานักงาน
ปลัด

ส่วนโยธา

สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยรับ
ผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ออกข้อบัญญัติ
อบต. เพื่อควบคุม
การจัดระเบียบ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วย
งาน

โครงการ อบต.
สัญจร

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วย
งาน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน การ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การส่งเสริมและ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพ พัฒนาองค์กร
ด้านเศรษฐกิจเพื่อ
การแข่งขัน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
มีการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมเสนอ
แนวทาง
แก้ปัญหาใน

58

ค่าเป้าหมาย
59
60
61

62

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการบริหาร
จัดการตามหลัก

จานวนของ 1 ครั้ง/ปี
ประชาชนที่
ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมใน

ท้องถิ่น

ธรรมาภิบาล

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรร
มาภิบาล
จานวน
19 หมู่บ้าน/ปี
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน
จานวน
19 หมู่บ้าน
หมู่บ้านที่
ประชาชนมี
ส่วนร่วม

สนับสนุนข้อมูล
ข่าวสารแก่ชุมชน

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วย
งาน

ส่งเสริมให้ประชาชน
และองค์กรทุกภาคมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาบริหาร
ท้องถิ่น

สานักงาน
ปลัด

ทุก
หน่วย
งาน

ความเห็นของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
................................................................................................................................................... ............................

(ลงชื่อ).................................................
(สมเกียรติ ทรงเย็น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
................................................................................................................................................... ............................
ลงชื่อ)..............................................
(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

ความเห็นสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
................................................................................................................................................... ............................
ลงชื่อ)..............................................
(นายโชคทวี ธิธรรมมา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

อนุมัติ

(ลงชื่อ)..............................................
(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว

ภาคผนวก

