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บทที่ 1
บทนำ
องค์การบริหารส่วนตาบล มิใช่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่ยังมีหน้ามี่รับผิดชอบการพัฒ นาทุกๆด้าน ทั้งการพัฒ นาคุณภาพชีวิต การพัฒ นาเศรษฐกิจ การ
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการศึ ก ษา การอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม และเป็ น องค์ ก รที่ เปิ ด ให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส การวางแผนถือ
เป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ ที่
เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้
วางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้
กาหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่จะ
ดาเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช เป็นกระบวนการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกาหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดาเนินการเพื่ อให้
บรรลุเป้าหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้ การดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดย
สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้ าน องค์การบริหารส่วน
ตาบลตาบลทัพราช จึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒ นาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพ
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พื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา จาก
หน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนา แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช
3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น พิ จ ารณาร่ างแผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา แล้ วเสนอร่างแผนยุท ธศาสตร์ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชต่อไป
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลทัพราช เป็นกระบวนการกาหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์การบริห ารส่วนตาบลตาบลทัพราช โดยกาหนดสภาพการณ์ ที่ต้องการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งนี้จ ะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. แนวทางพัฒ นาเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนและมี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
5. สามารถกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลทัพราช เป็นการกาหนดทิศทางในการ
พัฒนาในอนาคต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558– 2562) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อเป็นทิศทางในการ
พัฒนา ที่ทาให้การดารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย ในการที่จะนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตาบลทัพราช
1. ข้อมูลทั่วไป
ตาบลทัพราชเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนธนะวิถี ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอาเภอตา
พระยา ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 406.234 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 246,715.25 ไร่
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ ร าบ และมี ภู เขาล้ อ มรอบ ลั ก ษณะดิ น เป็น ดิน ปนทรายไม่อุ ้ม น้ า ป่า ส่ว นใหญ่เ ป็น
ป่าเบญจพรรณ องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีประชากร
จานวนทั้งสิ้น 14,531 คน แบ่งเป็นชาย 7,274 คน เป็นหญิง 7,257 คน
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ตาบลแซออร์ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจานวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บ้านหนองติม
บ้านตะลุมพุก
บ้านหนองปรือ
บ้านเหนือ
บ้านใหม่ไทยถาวร
บ้านเจริญสุข
บ้านโคกไพล
บ้านโคกกราด
บ้านหนองผักแว่น
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
บ้านเนินขาม
บ้านคลองยาง
บ้านทุ่งทะเล
บ้านไพลงาม
บ้านเขาวงศ์
บ้านหนองกก
บ้านไพรอนันต์
รวม

ข้อมูล เมื่อเดือนมีนาคม 2556

จานวน
ชาย
324
417
764
241
525
316
545
502
447
398
445
686
269
341
389
331
334
7,274

หญิง
356
395
805
248
553
332
489
497
436
442
421
632
288
319
365
369
310
7,257

รวม
680
812
1,569
489
1,078
648
1,034
999
883
840
866
1,318
557
660
754
700
644
14,531

จานวน
ครัวเรือน
183
195
349
123
260
159
227
230
216
198
207
296
124
151
161
141
144
3,364
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1.1 การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
เนื่ องจากตาบลทัพ ราช อาเภอตาพระยา เป็นพื้ นที่ ติดต่อระหว่างจังหวัดสระแก้ว -บุรีรัม ย์
จึงทาให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางได้โดย
1. รถโดยสารประจาทาง สายบุรีรัมย์-จันทบุรี วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวร บ้านหนองปรือ
และบ้านเหนือ
2. รถโดยสารประจาทาง สายมุกดาหาร-พัทยา-ระยอง วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวร และบ้าน
โคกกราด
3. รถโดยสารประจาทาง สายนครราชสีมา-ตลาดโรงเกลือ วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและ
บ้านโคกกราด
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาห้วย/คลอง
จานวน
14
สาย
- หนองน้า
จานวน
21
แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้
- อ่างเก็บน้าห้วยยาง
จานวน
1
แห่ง
- ฝาย
จานวน
13
แห่ง
- บ่อบาดาล
จานวน
13
แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
จานวน
21
แห่ง
- สระน้า
จานวน
22
แห่ง
ไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านร้อยละ 95 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1. ทานา
49,719 ไร่
1,640
2. ทาไร่
30,393 ไร่
1,015
3. ทาสวน
725 ไร่
63
4. เลี้ยงสัตว์ 8,654 ไร่
646
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- สถานีบริการน้ามันขนาดใหญ่
- สถานีบริการน้ามันขนาดเล็ก
- โรงสีข้าว
- ร้านค้าทั่วไป

ดังนี้
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
7
12
52
130

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

5
-

ร้านอาหาร
ร้านซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ร้านรับซื้อข้าว
ร้านวัสดุก่อสร้าง

20
11
5
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

การท่องเที่ยว
1. ละลุหนองผักแว่น , คลองยาง , เนินขามและเขาวงศ์
2. อุทยานแห่งชาติตาพระยา
3. อ่างเก็บน้าห้วยยาง
4. ปราสาทเขาโล้น
5. ภาพแกะสลักหินเขายักษ์
6. จารึก ร.5
7. ละเลิงบ้านใหม่ไทยถาวร
1.3 ด้านสังคม
การศึกษา
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยถาวร
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
2) สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลทัพราช
1. โรงเรียนวัดหนองติม
2. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
3. โรงเรียนบ้านเจริญสุข
4. โรงเรียนบ้านโคกไพล (ขยายโอกาส)
5. โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
6. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น (ขยายโอกาส)
7. โรงเรียนทัพราชวิทยา (มัธยม)
3) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สานักสงฆ์ 16 แห่ง ประกอบด้วย
1. วัดหนองติม
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2. สานักวิปัสสนากรรมฐานบ้านเหนือ
3. วัดบ้านใหม่ไทยถาวร
4. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาย้อยผาแดง
5. ศูนย์ปฏิบัติธรรม ร. 5 ช่องตะโก
6. วัดเจริญสุข
7. ที่พักสงฆ์ปราสาทเขาโล้น
8. วัดโคกไพล
9. ที่พักสงฆ์บ้านระเบิกขาม
10. วัดโคกกราด
11. ที่พักสงฆ์เขาน้อยแสงเทียน
12. วัดป่าหนองผักแว่น
13. สานักสงฆ์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
14. สานักสงฆ์ประชาสุขสันต์ (บ้านเนินขาม)
15. สานักสงฆ์บ้านคลองยาง
16. สานักสงฆ์วังรีทอง
17. สานักสงฆ์ป่ารัง
18. ที่พักสงฆ์วัดใหม่ไพรอนันต์
ภาษา / วัฒนธรรม
ภาษาที่ใช้ในตาบลทัพราชมีอยู่ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว
และภาษาเขมร ประเพณีวัฒนธรรมภายในตาบลทัพราช ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น
วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ฯลฯ และยังมีประเพณีท้องถิ่น ที่ทาเป็นประจาทุกปี ได้แก่ประเพณีบุญบั้งไฟ
สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองติม
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกไพล
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองผักแว่น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1) สถานีตารวจชุมชนตาบลทัพราช
จานวน
1
แห่ง
2) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน
1
ศูนย์
3) หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ของตาบล
จานวน
1
หน่วย
มวลชนจัดตั้ง
1) ลูกเสือชาวบ้าน
2
รุ่น
414 คน
2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3
รุ่น
284 คน
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2. โครงสร้างและอัตรากาลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
2.1 แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้ดังนี้
(1) สานักงานปลัด
(2) ส่วนการคลัง
(3) ส่วนโยธา
(4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อัตรากาลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล มีบุคลากรทั้งหมดจานวน 34 คน
ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
34
คน
- พนักงานส่วนตาบล
6
คน
- ลูกจ้างประจา
1
คน
- พนักงานจ้าง
14
คน
- พนักงานจ้างเหมา
13
คน
ตาแหน่งในส่วนการคลัง
7
คน
- พนักงานส่วนตาบล
5
คน
- พนักงานจ้าง
2
คน
ตาแหน่งในส่วนโยธา
5
คน
- พนักงานส่วนตาบล
3
คน
- พนักงานจ้าง
2
คน
ตาแหน่งในส่วนการศึกษาฯ
12
คน
- พนักงานส่วนตาบล
7
คน
- พนักงานจ้าง
5
คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง)
- ประถมศึกษา
4
คน
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
24 คน
- ปริญญาตรี
15
คน
- สูงกว่าปริญญาตรี
5
คน
2.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชากร
1. กลุ่มอาชีพ
จานวน 33 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมก้าวหน้า จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มเย็บจักร จานวน 3 กลุ่ม
- กลุ่มเลี้ยงโค จานวน 11 กลุ่ม
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- กลุ่มปลูกพริก จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มปลูกมันสาปะหลัง จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน จานวน 3 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 2 กลุ่ม
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาตนเอง จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มเลี้ยงปลา จานวน 2 กลุ่ม
- กลุ่มสตรีตาบลทัพราช จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอไม้และทอผ้า จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มลดพลังงานไฟฟ้า จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มศิลปหัตถกรรมตอไม้และรากไม้ จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสุกร จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มจัดซื้อปุ๋ยให้กู้ยืม จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ จานวน 1 กลุ่ม
2. กลุ่มออมทรัพย์
จานวน 17 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองติม หมู่ที่ 1
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านเหนือ หมู่ที่ 4
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกก หมู่ที่ 16
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17
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3. การคลังท้องถิ่น
การบริหารรายรับ - รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ
2554

รายการ

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2556

รายรับจริง

48,017,749.47 69,815,322.88 66,815,454.32

รายจ่ายจริง

43,899,178.59 64,193,918.61 58,242,709.93

รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2556
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช 66,815,454.32 บาท ประกอบด้วย
1. หมวดภาษีอากร

จานวน

323,412.44 บาท

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต

จานวน

28,485.80 บาท

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

424,126.16 บาท

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

430,049.00 บาท

5. หมวดภาษีจัดสรร

จานวน 25,412,986.12 บาท

6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน 23,517,399.00 บาท

7. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จานวน 16,678,995.80 บาท

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช 58,242,709.93 บาท ประกอบด้วย
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา

จานวน 1,776,172.00 บาท

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

จานวน 2,105,885.00 บาท

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

จานวน 14,118,661.45 บาท

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

จานวน

5. หมวดเงินอุดหนุน

จานวน 5,255,268.37 บาท

6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน 14,323,000.00 บาท

7. หมวดงบกลาง

จานวน 3,864,215.00 บาท

8. หมวดเงินนอกงบประมาณ

จานวน 16,589,223.80 บาท
บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์

210,284.31 บาท
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งแนวคิดในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ยึดหลักการพัฒนาที่
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้อง เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์จังหวัด / อาเภอ รวมทั้งเป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้ง
ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกรอบแนวคิดในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ การคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่า
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้
อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 40
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด
ร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
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3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ่อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบที่รัดกุม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3.ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต ส
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
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3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ ชุมชน
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี เสถียรภาพ
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่างๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนา
พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท ที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนิน นโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
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ชุมชนท้องถิ่น
6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

3.4 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี)
แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2555 – 2558 รั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
นายกรัฐ มนตรี ได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 มีห ลั กการบนพื้ นฐานที่
ส่งเสริมการดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2554 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และแผนพั ฒ นาประเทศด้ านต่ างๆที่ ค านึ งถึ งผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ ในภาพรวมประกอบด้ ว ย
สาระสาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ แนวคิด และทิศทางการบริหารประเทศ แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน กลไก
การนาแผนการบริหารราชการแผ่ นดินไปสู่การปฏิบัติ และแผนงาน/โครงการที่มีลาดับความสาคัญตามนโยบาย
รัฐบาล โดยทั้ง 4 ส่วน จะช่วยสร้างความชัดเจน และกาหนดทิศทางการดาเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายเกิดความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ความผาสุกความเป็นอยู่ที่ดีความสงบ และ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
กรอบการด าเนิ น งานตามนโยบายของรัฐ บาล รัฐ บาลได้ กาหนดกลยุ ท ธ์ และวิธีก ารดาเนิ น การที่
สอดคล้องกับนโยบายโดยแบ่งการดาเนินการเป็น 2 ระยะคือ
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
2. นโยบายที่จะดาเนินการในระยะ 4 ปี
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1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.2 กาหนดใหการแกไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
1.5 เรงนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ่อและราคา
น้ามันเชื้อเพลิง
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็ง
อยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9 ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหล่งเงินทุน
1.12 เรงเพิ่มรายไดจากการท่องเทีย่ วทั้งในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการ
ผลิตสินคาในทองถิ่น
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง
2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
2.2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
2.5 เรงดาเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2 นโยบายสรางรายได
3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
3.4 นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบ
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ขนสงสินคาและบริการ
3.5 นโยบายพลังงาน
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.2 นโยบายแรงงาน
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
5.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
5.4 สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เร่งพัฒนาในประเทไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
6.4 จัดระบบการบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรการระหว่างประเทศ
7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและ
ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
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7.6 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงใน
โลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
7.7 สนับสนุนการฑูตเพื่อประชาชน
7.8 ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9 ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
7.10 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิม และองคกรอิสลามระหวางประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสาร จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
สมุทรปราการ) พ.ศ. 2557 - 2560
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนภาคตะวันออกของอิน
โดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า การลงทุ น และการขนส่ ง ภาคตะวั น ออกของอิ น โดจี น ที่ พ ร้อ มด้ ว ยระบบ
โครงสร้างพื้ น ฐาน การคมนาคมขนส่ ง และสิ่ งอานวยความสะดวก พร้อมทั้งบุ คลากรศักยภาพสู ง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเชื่อมต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน
2. พัฒนาศูนย์กลาง และช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่ง และ
จัดจาหน่ายของอินโดจีน
3. วางแผนการผลิต และพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการค้า การลงทุนของอินโดจีน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโต
ทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
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1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน และศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
แรงงานฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
3. การกาหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสม และวางแผนการลงทุนใน
อุตสาหกรรม
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
เครือข่ายระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน
2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่ออานาจทางการตลาด
กลยุทธ์
1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน
2. เพิ่มผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
4. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่
สะดวกรวดเร็วเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
2. เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และ
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วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า บริการ และระบบขนส่งให้ได้มาตรฐาน โดยคานึงถึงชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
2. อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค
3. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.จัดทาเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒ นาประสิทธิภ าพการตลาด และ
การ
ประชาสัมพันธ์ และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค
3.6 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว
“ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”
พันธกิจจังหวดสระแก้ว
1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 52/1
ให้จังหวัดมีอานาจในเขตจังหวัด นาภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัดยื่นคาขอจัดตั้ง
งบประมาณ และงานอื่นๆตามที่กฎหมายกาหนด
2. พัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัยสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
6. พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจใน
การบริหารงานของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดาเนินการขนส่งและกระจาย
สินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค
อินโดจีน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย ของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟืน้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมขอม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความ
ปลอดภัยและมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย เพื่อรองรับ
การพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์
1.2 การดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน คลอง
1.3 ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองจังหวัด เพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาแหล่งน้า อ่างเก็บน้า ฝาย คู คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
1.5 สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ บุคลากร เครื่องจักรกล ให้กับหน่วยงานส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้ทันสมัย
2.2 พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุก
ระดับชั้น ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ กิจกรรมต่างๆ
2.3 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาโดยคานึงถึงความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมให้เกิดขึ้นแก่โรงเรียน เด็ก เยาวชน ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
2.4 ส่งเสริมทานุบารุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนให้ศาสนิกชนนา คาสอนหลักธรรมทาง
ศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการดารงชีวิต
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2.5 อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของจังหวัด
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการ
3. นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคม
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
3.3 ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาส ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข
3.5 ส่งเสริมการดารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ
4. นโยบายด้านการเกษตร
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมปลูก
พืชทางการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานสากล
4.4 ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
4.5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้า
เกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
5.1 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้
5.2 สนับสนุนประสานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้านการพัฒนา
ทักษะ และฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
5.3 ส่งเสริมระบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชนในจังหวัดให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอานาจต่อรองทั้ง
ทางด้านการผลิตและการตลาด
5.4 สนับสนุนโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ใน
6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟูอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรน้า
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาโลกร้อน
6.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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7. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.1 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์
7.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของชุมชน
7.3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว
7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
นักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้
7.5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
8. นโยบายด้านการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน (ตลาดโรงเกลือ)
8.1 พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) ให้มีความสะอาด
สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
8.2 สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถดาเนินการขนส่งแลกระจายสินค้าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
8.3 สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีนและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
โลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน
8.4 อานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการที่ตลาดโรงเกลือ โดยการจัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การบริการทางด้านการเงิน การบริการด้านการสื่อสาร
8.5 พัฒนากองอานวยการตลาดโรงเกลือเป็นศูนย์บริการร่วมสาหรับบริการนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการค้า
8.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP สาหรับบริการนักท่องเที่ยว และเป็นการ
เพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่ง
9. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
9.1 บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส
9.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร
9.3 พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลท้องถิ่น
9.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
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วิชาการ
9.5 ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ
ราชการและเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย
9.6 รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสาคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น
9.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
3.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอตาพระยา
วิสัยทัศน์
“เมืองอารยธรรมโบราณ สืบสานตานานตาพระยาน่าอยู่ นาสู่วิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งศูนย์กลาง
ด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชนดี”
นโยบายการบริหารราชการ
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและจัดระบบบริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐาน
1.2 พัฒนาและปรับปรุงและแก้ไขกิจการประปา
1.3 สร้างเสริมความสะดวกสบายในการสัญจร โดยการบูรณะพัฒนาถนน ซอย ท่อระบายน้าและทาง
เท้าในเขตเทศบาลให้มาตรฐาน
1.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองโดยรวมให้มีความสวยงามร่มรื่นภายใต้นโยบายตาพระยา เมืองน่าอยู่
และเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจในเขตพื้นที่
1.5 พัฒนาสนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดสร้างลานเวทีกลางแจ้งและสถานที่ออกกาลังกาย
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทุกระดับ
2.2 สนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
2.3 ส่งเสริมการตลาดชุมชน ให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกชุมชน
3. นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักของสังคม โดยเน้นสังคมแบบอยู่ดีมีสุข
3.2 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3.3 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ
4. นโยบายด้านการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4.2 ปรับปรุง ดูแล ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักศาสนาในการดารงชีวิต เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม
5. นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกาจัดสิ่งปฏิกูล
5.4 สนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาล แผงลอย ตลอดจนกิจการอื่น ด้านสาธารณสุขตามกฎหมาย
6. นโยบายด้านการบริหาร
6.1 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
6.2 ยึดแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6.3 การดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐานตามที่
กาหนด
6.4 พัฒนาบุคลากร ยกระดับให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะที่ดีและสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน
6.5 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชน
6.6 จัดซื้อรถดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ในกองสาธารณภัยให้มากขึ้น
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผล การบริหารงานตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยเพื่อตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชน
3.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้าง และบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้า การวางผังเมืองและการ
ควบคุมอาคารในท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้มีความสะดวก มีมาตรฐาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้าง และบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้าและสะพาน)
2) ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า ให้ได้มาตรฐาน
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3) พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
4) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตตาบล
ตัวชี้วัด
1) จานวนถนน ทางระบายน้าและสะพาน ที่ได้รับการก่อสร้างและบารุงรักษา
2) จานวนฝาย คลอง สระ แหล่งน้าที่ก่อสร้างและได้มาตรฐาน
3) จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า และประปาใช้ ครบทุกครัวเรือน
4) จานวนอาคารสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งจากการทาเกษตร
และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในตาบลสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
2) ส่งเสริมการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
1) จานวนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น และจานวนต้นทุนในการผลิตลดลง
2) ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) มีการบริหารจัดการแบบผสมผสาน และนาเทคโนโลยีมาผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
เป้าหมาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ให้กับประชาชนได้เข้าถึง
การศึกษา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของชุมชน พัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ให้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพืน้ ฐานอย่างทั่วถึง
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การจัดสวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมสาหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
2) ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
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3) ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ตัวชี้วัด
1) คุณภาพชีวิตดีขึ้น
2) จานวนสนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
3) ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
4) ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
5) เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสาคัญในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม การทานุ
บารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อสร้าง
และปรับปรุงบูรณะโบราณสถานที่สาคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน
3) ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่สาคัญของท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1) กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์มากขึ้น
2) ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
3) จานวนโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการปลูกป่าไม้ในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าของป่าไม้
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
2) จัดให้มีการบารุงรักษา อนุรักษ์การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่
ให้ เป็นที่รู้จักของประชาชน
ตัวชี้วัด
1) จานวนศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน จานวนขยะมูลฝอยลดลง สภาพแวดล้อมดีขึ้น
2) จานวนพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
3) จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงได้มาตรฐาน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
องค์กรมีความทันสมัย มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาในด้านการบริการประชาชน และการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล
แนวทางการพัฒนา
1) ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
2) ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
3) ให้มีการตรวจสอบองค์กร โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ
ตัวชี้วัด
1) การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร และประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มขึ้น
2) ศักยภาพขององค์กรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว
3) ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การจัดทาแผน และร่วมกิจกรรมทุกๆ ด้าน
เพิ่มมากขึ้น
นโยบายของผู้บริหาร
1. ด้านเศรษฐกิจ จะส่งเสริม สนับสนุน จัดหาและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิเช่น
1.1 ด้านความพอเพียง การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จะดาเนินการตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.2 ด้านการส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม
1.3 ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต
1.4 ด้านการหาแหล่งจาหน่ายผลผลิต
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1.5 ด้านการพัฒนาแหล่งน้าและถนน
1.6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ด้านสังคม จะดูแล สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งในสังคม ตามอานาจหน้าที่เพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
2.1 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
2.2 ด้านการศึกษา และกีฬา
2.3 ด้านปัญหายาเสพติด
2.4 ด้านการสงเคราะห์เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.6 ด้านที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ยากไร้
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า สะดวกสบายในการดารงชีวิต
ประจาวัน โดยจะดาเนินการดังนี้
3.1 ด้านการจัดหาน้าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค
3.2 ด้านการก่อสร้างถนนเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง
3.3 ด้านการระบายน้า
3.4 ด้านการสร้างสวนสาธารณะชุมชน
3.5 ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
4. ด้านสาธารณสุข จะทาให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
โดยจะดาเนินการดังนี้
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพทุก ๆ ด้าน
4..2 สนับสนุนและบูรณาการกับสาธารณสุขตาบลให้มีศักยภาพในการป้องกันโรคติดต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกาลังกายตามสมควรและเหมาะสม
4.4 จัดหาและบูรณาการกับโรงพยาบาลตาพระยาด้านการบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจในภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ โดยจะดาเนินการดังนี้
5.1 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ อปพร. และหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย
5.2 ด้านการให้ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติในด้านต่าง ๆ

29
5.3 จัดซื้อและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย
5.4 การอยู่เวรยามในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
6. ด้านสิ่งแวดล้อม จะรักษา แก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งที่จะทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยจะ
ดาเนินการดังนี้
6.1 การกาจัดขยะมูลฝอย
6.2 การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
6.3 การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้าธรรมชาติ
6.4 การก่อสร้างฌาปนสถาน
7. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว จะสืบทอด สืบค้น และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อให้เป็นมรดกของท้องถิ่นและเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยจะดาเนินการดังนี้
7.1 สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดทาข้อมูลแนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและที่พัก (ละลุ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , ปราสาทเขาโล้น , อ่างเก็บน้าห้วยยาง)
7.2 พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งธรรมชาติให้เป็นสากล และครบวงจร สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นได้
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นของที่ระลีกแก่นักท่องเที่ยว
7.4 พัฒนาส่งเสริมการก่อสร้างเส้นทางสายไหมของการท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรไป-มาได้
อย่างสะดวก
7.5 สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ00ก่อสร้างสถานที่พักตากอากาศในแหล่ง
ท่องเที่ยว (โฮมสเตย์ , บ้านพักชุมชน)
8. ด้านการบริหารจัดการ จะพัฒนา ปรับปรุง บุคลากร อาคารที่ทาการเพื่อให้เกิดความสะดวก และ
รวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ โดยจะดาเนินการดังนี้
8.1 ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร
8.2 ปรับปรุงที่ทาการให้เป็นที่น่าประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ
8.3 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
3.9 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่ได้ดาเนินการประกอบด้วย
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะลุมพุก หมู่ 2
(จากบ้านนายเที่ยง ด้วงนางรอง – บ้านนายบัวผัน พรมสุข)
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2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3
(ช่วงที่ 1 จากบ้านนายอิฐ วงศ์ทาเนียบ –บ้านนายแพ หอมหวาน)
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9
(จากบ้านนายสุภาพ ถ้าหิน – คลองยาง)
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11
(ถนนแบ่งเขตหมู่บ้าน ระหว่างบ้านหนองผักแว่น – บ้านเนินขาม)
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12
(จากบ้านนายทองฉัน ภูศิริ – บ้านนายวิทย์ ทองหล่อ)
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13
(จากบ้านนายเสงี่ยม ทนกระโทก – หลังโรงเรียนทัพราชวิทยา)
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14
(ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเพียง สงฆ์พระ – บ้านนายสุวรรณ์ สงฆ์พระ)
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14
(ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสมควร เย็นสกุล – บ้านนางพูน พูนทวี)
9) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองกก หมู่ที่ 16
(จากบ้านนายเลี่ยม วงวาท – นานางห่วง)
10) โครงการก่อสร้างถนนลาเลียงพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองติม หมู่ที่ 1
(จากหนองก้านเหลือง – อุทยาน)
11) โครงการก่อสร้างถนนลาเลียงพืชผลทางการเกษตรโดยการถมดินและลงลูกรังผิวจราจร
บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 (จากโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร – ลาสะโตน)
12) โครงการก่อสร้างถนนลาเลียงพืชผลทางการเกษตร บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17
(จากวัดไพรอนันต์ – นานายเพียง ใจอุ่น)
13) โครงการปรับปรุงระบบประปาระเบิกขาม บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7
14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
(จากบ้านนายวุธ จันทรจร – บ้านนางนารี วิชาจารย์)
15) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังผิวจราจร รอบหมู่บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15
16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ 4
17) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังผิวจราจรภายในหมู่บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8
18) โครงการก่อสร้างถนนลาเลียงพืชผลทางการเกษตร บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6
(จากบ้านนายดม เย็นจิตร์ ไปหนองบัวลาย สิ้นสุดทางเข้าปราสาทเขาโล้น)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
19) โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
20) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันผู้พิการ ประจาปี 2556
21) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2556
22) อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิ์การองค์กรสตรีตาบลทัพราช
23) โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้
24) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจาปี 2556
25) โครงการจ้างนักเรียนทางานช่วงปิด ภาคเรียน ปี 2556
26) อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยาโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตาบลทัพราช
ต้านยาเสพติด
27) อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม โครงการร่วมตานานสืบสานวัฒนธรรมชุมชน
28) อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร โครงการทัศนศึกษา
29) อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข โครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
30) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์
31) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่าย
อารยธรรมบูรพาต้านยาเสพติด
32) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ โครงการจัดกิจกรรมการเกษตรตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
33) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน
34) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน ปี 2556
35) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพราช
36) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
37) อุดหนุนอาเภอตาพระยาโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2556
38) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2556
39) อุดหนุนอาเภอตาพระยาโครงการ ศตส. อ. ตาพระยา
40) อุดหนุนอาเภอตาพระยาโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองร้อย
อาสารักษาดินแดน อ. ตาพระยา
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41) โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต้านภัยยาเสพติดตาบลทัพราช ประจาปี 255
42) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนต้านภัยยาเสพติดตาบลทัพราช
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
43) โครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)
44) โครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
45) โครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา)
46) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
47) โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น
48) อุดหนุนอาเภอตาพระยา โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว
49) อุดหนุนโครงการอยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ประจาปี 2556
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
50) โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. และสัมมนาศึกษาดูงานประจาปี 2556
51) อุดหนุนอาเภอตาพระยาโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
52) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบเครื่องมือสื่อสารภายในอาคารสานักงาน อบต.ทัพราช
53) โครงการ”จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี” ประจาปี 2556
54) โครงการ”จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช” ประจาปี 2556
55) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. วันที่ 22 มีนาคม 2556
56) อุดหนุนสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดสระแก้ว
57) ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะข้าราชการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
58) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์
59) ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารกาลังส่ง 40 วัตต์
60) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
61) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก
62) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
63) อุดหนุนอาเภอตาพระยาโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
64) โครงการประชุมประชาคมการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
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3.10 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา
1.ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน
ในการจัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชได้มีการจัดประชุมผู้บริหารและ
ฝ่ายต่างๆในองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชเพื่อเป็นการระดมความคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชดาเนินการตามโครงการจัด
เวทีประชาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆจากนั้นจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อหารือการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562 โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพั ฒ นาโดยใช้
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาจากการกาหนดลาดับความสาคัญของโครงการและกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการใน 3-5
ปี ข้างหน้ าและในแต่ล ะปี ของการพัฒ นาจากผลการประชุมประชาคมที่ผ่ านมาน ามาสรุปปั ญ หาสาเหตุแนว
ทางแก้ไขความต้องการของประชาชนได้ดังนี้

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

1. ปัญหาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1 ปัญหาการ - ถนนภายในตาบลส่วน
คมนาคม
ใหญ่เป็นถนน
หินคลุกและลูกรังเป็น
หลุมบ่อการคมนาคมไม่
สะดวก

- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐานให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้านรวมทั้ง
ซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนเดิมให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.2 ปัญหาการ - ราษฎรในบางหมู่บ้าน - ดาเนินการขยายเขต
ขยายเขตไฟฟ้า ยังมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ ไฟฟ้าให้ครบถ้วนทุก
และครบทุกครัวเรือน
ครัวเรือน
- การติดตั้งไฟฟ้า
- จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะของหมู่บ้านยัง เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้านและ
ไม่เพียงพอต่อความ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
ต้องการ
สาธารณะให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

- ก่อสร้างถนนคสล. ลาดยางในสายหลักของ
หมู่บ้าน และตาบลปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง, หินคลุก, คสล. ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน

- สามารถขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านได้
ครบถ้วนทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือน
- ประชาชนทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะ
ติดตั้งในจุดที่ล่อแหลมแก่การเกิดภัยอันตราย
และในบริเวณชุมชนรวมทั้งมีการบารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
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2.ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ
2.1 ปัญหาการ - การขาดผู้นาที่มีความรู้
รวมกลุ่มของ ความสามารถในด้าน
เกษตรกร
การเกษตร
- เกษตรกรไม่มีความ
มั่นใจในการรวมกลุ่มเพื่อ
แก้ไขปัญหา
- เกษตรกรขาดเงินทุนใน
การบริหารกิจกรรมของ
กลุ่ม

- ผู้นาที่มีความรู้
ความสามารถในด้าน
การเกษตรอย่างแท้จริง
เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การรวมกลุ่มและร่วมกัน
แก้ไขปัญหา
- มีการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อใช้ในการบริหาร
กิจการของกลุ่ม

- ให้การช่วยเหลือสนับสนุนความรู้ทางด้าน
การเกษตรแก่ผู้นากลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้น

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

- การขาดความรู้และวาง
แผนการเพาะปลูก
- สถานที่รับซื้อและ
รวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรมีน้อย
- การผลิตการขนส่งและ
บรรจุหีบห่อไม่ได้
มาตรฐาน

- การส่งเสริมความรู้ในการ
วางแผนการเพาะปลูก
- มีสถานที่รับแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค้าทางการเกษตร
ระดับตาบล
- การให้ความรู้ทางด้านการ
ผลิตการขนส่งและการบรรจุ
ภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

- ประชาชนในหมู่บ้าน และตาบลมีความรู้
และสามารถวางแผนการเพาะปลูกการ
ผลิตการขนส่งและการบรรจุหีบห่อที่ได้
มาตรฐาน
- สามารถจัดสถานที่รับแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินค้าทางการเกษตรขึ้นภายในตาบล

2.3 ปัญหาการ - การขาดความรู้ด้าน
ทาการเกษตร เทคโนโลยีและวิทยาการ
ในฤดูแล้ง
การเกษตรสมัยใหม่
- การจัดระบบ
ชลประทานยังไม่สมดุล
ต่อพื้นที่ทาการเกษตร
-การผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้านภูมิอากาศ
ทั่วถึง

- ต้องการความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและวิทยา
การเกษตรสมัยใหม่เพื่อช่วย
ในการเพิ่มผลผลิต
- มีการจัดระบบชลประมาน
ในพื้นที่ทาการเกษตรอย่าง
- ส่งเสริมการผลิตภาค
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล

- ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่แก่
ประชาชนเพือ่ เพิ่มผลผลิตและใช้พัฒนา
คุณภาพผลผลิต
- มีการวางแผนจัดการระบบชลประทาน
ในพื้นที่ทาการเกษตรครอบคลุมทั่วถึงใน
ทุกหมู่บ้าน

ชื่อปัญหา
2.2. ปัญหา
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ตกต่า

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
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2.4 การ
- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมตามทฤษฎี
เสริม
ใหม่ยังน้อย
- การขาดความรู้ และ
การส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
- ราษฎรขาดเงินทุนใน
การประกอบอาชีพเสริม

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพตามทฤษฎีใหม่
- พัฒนาความรู้ในการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรให้
มีความหลากหลายและตรง
กับความต้องการของตลาด
- สนับสนุนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพเสริม

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

- มีกลุ่มอาชีพตามทฤษฎีใหม่เพิ่มมากขึ้น
- ผลผลิตทางการเกษตรมีการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
อาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

3. ปัญหาด้าน
การบริหาร
จัดการน้า
3.1แหล่งน้า - ระบบประปาหมู่บ้าน
เพื่อการบริโภค ยังไม่เพียงพอ และทั่วถึง
- การพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้สะอาด
และสามารถบริโภคได้ยัง
ไม่สามารถดาเนินการได้
ในทุกระบบประปา
- การมีภาชนะเก็บกักไม่
เพียงพอในการบรรจุน้า
เพื่อการบริโภค

- ระบบประปาหมู่บ้าน
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
- น้าประปาสะอาดสามารถ
ใช้ในการบริโภคได้ทุกระบบ
ประปา
- ภาชนะเก็บกักน้ามี
เพียงพอในการบรรจุน้าเพื่อ
การบริโภค

- ประชาชนมีระบบประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึง
- พัฒนาน้าประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้ใน
การบริโภคได้
- ภาชนะเก็บกักน้าที่สร้างขึ้นเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้าในการบริโภคของ
ประชาชน

3.2 แหล่งน้า - การขุดสระเก็บกักน้า - การขุดสระเก็บกักน้าการ - ประชาชนทุกหมู่บ้านในตาบลจะมีน้า
เพื่อการอุปโภค และการขุดบ่อน้าตื้นยังมี ขุดบ่อน้าตื้นรวมทั้งการสร้าง เพือ่ การอุปโภคบริโภคเพียงพอครัวเรือน
น้อย
ฝายเก็บกักน้ามีเพิ่มมากขึ้น - แหล่งเก็บกักน้าตามธรรมชาติและได้รับ
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- การก่อสร้างฝายกักเก็บ - พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง การขุดลอกอย่างทั่วถึง
น้ายังมีไม่เพียงพอ
น้าที่สร้างขึ้นและแหล่งน้า - ภาชนะเก็บกักน้าที่สร้างขึ้นจะเพียงพอ
ตามธรรมชาติให้มีคุณภาพดี กับความต้องการของประชาชน
เพียงพอกับความต้องการ
3.3 แหล่งน้า - การก่อสร้างคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร และรางระบายน้าไม่
ทั่วถึง
- แหล่งน้าธรรมชาติคู
คลองตื้นเขิน
- ไม่มีแหล่งสารองไว้ใช้
ในฤดูแล้ง

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรที่
สร้างขึ้นเองและแหล่งน้า
ตามธรรมชาติมีน้าเพียงพอ
ต่อการเกษตรกรรม
- มีการก่อสร้างรางระบาย
น้าเพิ่มขึ้นเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอทุกครัวเรือน

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

- มีการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินเพื่อให้มีน้า
ตามธรรมชาติช่วยในการเพาะปลูกได้มาก
ขึ้น
- จัดสร้างฝายและภาชนะเก็บกักน้าเพื่อ
เป็นแหล่งน้าสารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
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4.ปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิต
4.1 ปัญหาด้าน
สังคม
- ปัญหาการให้ - การให้บริการข้อมูล
ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารของรัฐยังไม่
แก่ประชาชน ทั่วถึงและเพียงพอ
- ประชาชนยังขาดความ
เข้าใจในการใช้ข้อมูล
ข่าวสาร
- ปัญหาด้าน
- สนามกีฬามีไม่เพียงพอ
การกีฬาและ ต่อความต้องการของ
นันทนาการ
ชุมชน
- อุปกรณ์กีฬายังไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของเยาวชน
- การแพร่ระบาดของยา
- ปัญหาด้านยา เสพติดภายในพื้นที่เพิ่ม
เสพติด
มากขึ้น
- การให้ความรู้ในเรื่อง
ยาเสพติดยังมีน้อย

- ปัญหาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ชื่อปัญหา
4.2 ปัญหาด้าน

- ราษฎรต้องการทราบ
ข้อมูลข่าวสารของรัฐมากขึ้น
- ประชาชนในตาบลมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

- ราษฎรทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐผ่าน
หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

- มีการสร้างสนามกีฬาและ
จัดอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของเด็ก
และเยาวชนในชุมชน

- ประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้านมีสนาม
กีฬาในการออกกาลังกายและมีอุปกรณ์
กีฬาเพียงพอมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
ยิ่งขึ้น

- มีการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดภายใน
หมู่บ้านและตาบล
- การรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
- การไม่เคารพกฎหมาย - ประชาชนเคารพใน
รัฐ
กฎระเบียบและกฎหมายอื่น
- การว่างงานและความ ของรัฐ
ยากจนของประชาชน
- ประชาชนในหมู่บ้านมีงาน
ทาและมีรายได้มากขึ้น

- การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายใน
หมู่บ้านและตาบลลดลง
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยา
เสพติดเพิ่มมากขึ้นและนาความรู้นั้นไปใช้
ป้องกันตนเองได้

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

- ประชาชนเคารพในกฎหมายอื่นของรัฐ
เพิ่มมากขึ้น
- อัตราการว่างงานลดลงและประชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
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สาธารณสุข
- ปัญหาการ
คุ้มครองด้าน
การ
รักษาพยาบาล

- ปัญหาการ
บริการ
สาธารณสุขใน
หมู่บ้านและ
ตาบล

4.3 ปัญหาด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-ปัญหาการ
ระดับการศึกษา
ของประชาชน
อยู่ในระดับต่า

- การสงเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลยังไม่
ทั่วถึงทุกกลุ่ม
- การป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆยังไม่ทั่วถึงและดี
พอ
- การประชาสัมพันธ์ด้าน
สุขภาพอนามัยยังมีน้อย
และไม่ต่อเนื่อง
- การให้บริการด้าน
สาธารณสุขยังไม่
ครอบคลุมและทั่วถึง
- รพสต.ยังขาดความ
พร้อมและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
รักษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน

- มีการสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลทั่วถึงทุก
กลุ่ม
- ส่งเสริม/รณรงค์ป้องกัน
และให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง

- ประชาชนในตาบลได้รับการสงเคราะห์
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนในตาบลได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการป้องกันและการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อและสามารถลด
ปริมาณการแพร่ระบาดให้น้อยลง

-มีการบริการด้าน
- การให้การบริการด้านสาธารณสุขใน
สาธารณสุขอย่างครอบคลุม ตาบลมีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือ
ทั่วถึงและเพียงพอ
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
- สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

- การขาดความรู้และการ

- ให้มีการจัดการศึกษาภาค
ส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาต่อ บังคับแก่เด็กและ
- การขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสทั้งในและนอก
ในการศึกษาต่อของ
ระบบ
นักเรียน
- สนับสนุนเงินทุนการศึกษา
- การส่งเสริมให้ประชาชน ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาด
เรียนตามโครงการศึกษา แคลนทุนทรัพย์

- เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
- สามารถยกระดับสถานศึกษาภายใน
ตาบลให้มีมาตรฐานเพื่อเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้เยาวชนศึกษาต่อ

นอกโรงเรียนยังมีน้อย

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

39
- ปัญหาการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรม

5. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 ประชาชนไม่ให้
ความสาคัญในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ชื่อปัญหา
6. ปัญหาด้านการ

- การขาดการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
- เยาวชนไม่ให้
ความสาคัญใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น

- จัดกิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและ
สร้างจิตสานึกให้เห็น
ความสาคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น

- สามารถอนุรักษ์กิจกรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

- ประชาชนส่วนใหญ่
ขาดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การขุดหน้าดินขายเพื่อ
นาไปถมที่และก่อสร้าง
ถนน

- สร้างจิตสานึกและให้
ความรู้แก่ประชาชน/
เยาวชนในหมู่บ้านได้
ตระหนักและเข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- รณรงค์การปลูกป่า
ทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูก
ทาลายทั้งในบริเวณที่
สาธารณะประโยชน์และ
เขตชุมชน
- ปรับปรุงระบบกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะ

- ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เหลืออยู่มากยิ่งขึ้นเป็นการลดการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทาง
หนึ่ง

สภาพปัญหา

ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา
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บริหารจัดการและ
การให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในด้าน
การเมืองการ
ปกครอง
6.1 ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ทาง
การเมืองของตนเอง
และบทบาทหน้าที่
ของสมาชิก อบต.

6.2 การพัฒนา
บุคลากรเจ้าหน้าที่
และการบริหารงาน
ภายใน อบต.

- ประชาชนไม่สนใจเรื่อง
การเมืองสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่ควร
- ประชาชนส่วนมากไม่
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วม
ตรวจสอบการทางาน
ของ อบต.
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของ อบต.ไม่เพียงพอใน
การดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนที่ได้รับ
มอบหมาย
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ควรได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ

-ประชา
สัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามสิทธิหน้าที่ของ
ประชาชนและจัดกิจกรรม
ให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมกับ อบต. มากขึ้น

- ประชาชนมีความสนใจทางการเมือง
มากขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่ อบต. จัดขึ้น
และร่วมตรวจสอบการทางานของ อบต.
มากยิ่งขึ้น

- บรรจุบุคลากรให้
เพียงพอต่อปริมาณงาน
และจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

- การพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองต่อความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาตาบลได้ดาเนินการจัดทาประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบลที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT Analysis
และจัดลาดับความสาคัญของปัญหามีเกณฑ์ที่จะใช้สาหรับการจัดลาดับความสาคัญปริมาณปัญหาขนาดของกลุ่ม
คนที่ได้รับประโยชน์ความร้ายแรง และความเร่งด่วนสามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของแต่ละด้านของการพัฒนาได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถ หรือทรัพ ยากรที่ มีอยู่ภ ายในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นซึ่งสามารถนามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาด หรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลทาให้ไม่บรรลุตามแนว
ทางการพัฒนาที่วางไว้
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis)
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จุดแข็ง (Strength)
1. มีแผนพัฒนาทีช่ ัดเจน และมีการบูรณาการจัดทาแผน การ
ทางานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น
2. มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการบริหารงาน
ตามลาดับชั้น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย
4. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในตาบล
5. สามารถกาหนดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจอานาจ
หน้าที่ และตามสถานะการคลัง
6. ผู้บริหารและฝ่ายนิตบิ ัญญัตมิ าจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
7. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทาให้คล่องตัว
ในการบริหารงาน
8. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย
9. สภาพของพืน้ ดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ทาการเกษตร
10. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการทางาน
อย่างเป็นระบบ
11. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ละลุ อุทยานแห่งชาติตา
พระยา โบราณสถานและโบราณวัตถุ
12. มีเส้นทางสายหลักจากภาคอีสาน สู่ภาคตะวันออก และ
สามารถเดินทางได้โดยสะดวก

จุดอ่อน (Weak)
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล มีการโอน ย้ายบ่อย ทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ
และบุคลากรไม่เพียงพอ
2. พื้นที่ตาบลมีขนาดใหญ่ และมีงบประมาณจากัด
ทาให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่
ทั่วถึง
3. บุคลากรขาดความสนใจในข้อระเบียบและข้อ
กฎหมายใหม่ๆ ทาให้การปฏิบัตงิ านไม่ทันต่อ
เหตุการณ์
4. พื้นที่ขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค-บริโภค ทา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
5. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว
ทาให้เกิดปัญหาการลักขโมย ไม่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
6. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่เป็นจานวนมาก
7. เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน
8. เส้นทางสายหลักมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทาให้
ราษฎรเสียชีวิตและทรัพย์สนิ เสียหายเป็นจานวนมาก

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์ และสิ่ งแวดล้ อมภายนอกที่ มีลั กษณะเกื้อ กูล หรือ
สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis)
โอกาส (Opportunity)

ข้อจากัด/อุปสรรค (Threat)
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1. มีแนวโน้มได้รบั การถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ ฯ
2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รบั การจัดสรรและรายได้ที่
จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถหาแรงงานได้งา่ ย ราคาถูก จากประเทศเพื่อน
บ้าน
4. ประชาชนในตาบลมีการปลูกพืช และทาการเกษตรที่
หลากหลาย
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
6. ประชาชนมีความสามัคคีกันดี มีความขัดแย้งทาง
การเมือง ทางความคิดน้อย
7. มีวัด สานักสงฆ์ และสถานทีป่ ฏิบัติธรรม ซึ่งเป็น
สถานทีส่ ่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
และเยาวชน
10. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน ถึง
มัธยมปลาย และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความ
พร้อม และมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
11. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลครอบคลุมพื้นที่
อย่างเพียงพอ รวมถึงมีชุดปฏิบตั ิการในการ
ช่วยเหลือและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
12. มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานสู่ภาค
ตะวันออกที่สะดวก
13. มีแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้า OTOP
14. มีบ้านเช่า โฮมสเตย์ ไว้สาหรับบริการนักท่องเที่ยว

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. การใช้แรงงานต่างด้าว นามาซึ่งปัญหาของโรคระบาด
เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้มาเลเรีย
3. น้ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนือ่ ง
4. ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่า
5. มีการอพยพแรงงานของกลุ่มคนวัยทางานเข้าสู่เมือง
เป็นจานวนมาก เนื่องจากไม่มีแหล่งงานรองรับ
6. มีการโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชนจากแรงงานต่าง
ด้าว
7. การปลูกสร้างบ้านเรือนยังขาดการควบคุมด้านผังเมือง

บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์
“บ้านเมืองน่าอยู่ สู้ความยากจน มากล้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
4.2 พันธกิจ
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1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และงานสวัสดิการสังคม
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และแหล่งน้า ให้มีคุณภาพและเพียงพอ
2. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ และดาเนินการให้ประชาชนมี
สวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
5. การป้องกันและรักษาความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
6. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
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4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง และบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้าและสะพาน)
1.2 ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า ให้ได้มาตรฐาน
1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
1.4 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตตาบล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนถนน ทางระบายน้าและสะพาน ที่ได้รับการก่อสร้างและบารุงรักษา
จานวนฝาย คลอง สระ แหล่งน้าที่ก่อสร้างและได้มาตรฐาน
จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า และประปาใช้ ครบทุกครัวเรือน
จานวนอาคารสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
2.2 ส่งเสริมการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ

จานวนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น และจานวนต้นทุนในการผลิตลดลง
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีการบริหารจัดการแบบผสมผสาน และนาเทคโนโลยีมาผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมสาหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
3.2 ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
3.3 ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
3.4 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.5 มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

คุณภาพชีวิตดีขึ้น
จานวนสนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

4.1 จัดให้มีกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และ
ประชาชน
4.3 ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่สาคัญของท้องถิ่น

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์มากขึ้น
ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
จานวนโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
5.1 ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล จานวนศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน จานวนขยะมูลฝอยลดลง สภาพแวดล้อมดีขึ้น
5.2 จัดให้มีการบารุงรักษา อนุรักษ์การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ จานวนพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่ จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงได้มาตรฐาน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ให้ เป็นที่รู้จักของประชาชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
6.1 ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
6.2 ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
6.3 ให้มีการตรวจสอบองค์กร โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ

การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร และประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มขึ้น
ศักยภาพขององค์กรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การจัดทาแผน และร่วมกิจกรรมทุกๆ ด้าน
เพิ่มมากขึ้น
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4.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
การขยายระบบ การพัฒนา
คมนาคมของ
ด้าน
จังหวัด
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ด้าน ก่อสร้าง และ มีเส้นทางที่เป็น
โครงสร้าง
บารุงรักษา
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
พื้นฐาน
เส้นทาง
(ถนน)
คมนาคม
เพื่อบรรเทา
ความ
เดือดร้อน
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่

การขยายระบบ การพัฒนา
คมนาคมของ
ด้าน
จังหวัด
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้าง
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง สะพานที่ได้
มาตรฐาน
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
อปท.

(สะพาน)

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

มีสะพานที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
สาย

12 14 16 18 20 ก่อสร้าง และ
บารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
(ถนน ทางระบาย
น้าและสะพาน)

จานวนถนน
ทางระบาย
น้าและ
สะพาน ที่
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
บารุงรักษา

2

จานวนถนน ปีละ 1
ทางระบาย สาย
น้าและ
สะพาน ที่
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
บารุงรักษา

3

4

5

6

ก่อสร้าง และ
บารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
(ถนน ทางระบาย
น้าและสะพาน)

โครงการ/
กิจกรรม
- โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ส่วนโยธา

สานักปลัดฯ

ส่วนโยธา

สานักปลัดฯ

ก่อสร้างถนน
คสล. 12 สาย
- โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 13 สาย
- โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลาเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
15 สาย
-โครงการ
ก่อสร้างสะพาน
คสล. 2 สาย
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
การขยายระบบ การพัฒนา
คมนาคมของ
ด้าน
จังหวัด
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้าน ก่อสร้างราง
โครงสร้าง
ระบายน้าที่
พื้นฐาน
ได้มาตรฐาน
(รางระบายน้า)

การขยายระบบ การพัฒนา
คมนาคมของ
ด้าน
จังหวัด
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้าน เพื่อมีแหล่ง
โครงสร้าง
กักเก็บน้าไว้
พื้นฐาน
ใช้ตลอดปี
(ฝาย)

มีฝายกั้นน้าที่ได้
มาตรฐาน

การขยายระบบ การพัฒนา
คมนาคมของ
ด้าน
จังหวัด
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้าน เพื่อมีแหล่ง
โครงสร้าง
กักเก็บน้าไว้
พื้นฐาน
ใช้ตลอดปี
(ขุดลอกคลอง)

มีคลองสาหรับกัก
เก็บน้าทา
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

การขยายระบบ การพัฒนา
คมนาคมของ
ด้าน
จังหวัด
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
(ไฟฟ้า)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

เพื่อให้มีแสง
สว่างภายใน
หมู่บ้านและ
ลดปัญหา
สังคม

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
มีรางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
3

4

5

6

2

4

6

8

7

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ก่อสร้าง และ
บารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
(ถนน ทางระบาย
น้าและสะพาน)

จานวนถนน
ทางระบาย
น้าและ
สะพาน ที่
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
บารุงรักษา
จานวนฝาย
คลอง สระ
แหล่งน้าที่
ก่อสร้างและ
ได้มาตรฐาน
จานวนฝาย
คลอง สระ
แหล่งน้าที่
ก่อสร้างและ
ได้มาตรฐาน
จานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้า และ
ประปาใช้
ครบทุก
ครัวเรือน

10 ก่อสร้างฝาย ขุด
ลอกคลอง ขุด
สระ พัฒนาแหล่ง
น้า ให้ได้
มาตรฐาน
7 8 9 10 11 ก่อสร้างฝาย ขุด
ลอกคลอง ขุด
สระ พัฒนาแหล่ง
น้า ให้ได้
มาตรฐาน
17 34 51 68 85 พัฒนาปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า ประปา)
ให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
แห่ง

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

-โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
รางระบายน้า 3
แห่ง

สานักปลัดฯ

ปีละ 2
แห่ง

-โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
ฝายน้าล้น 4 แห่ง

สานักปลัดฯ

ปีละ 1
แห่ง

-โครงการขุดลอก
คลอง 7 แห่ง

ส่วนโยธา

สานักปลัดฯ

ปีละ 17
แห่ง

-โครงการติดตั้ง
และขยายเขต
ไฟฟ้า 17 แห่ง

ส่วนโยธา

สานักปลัดฯ
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
การขยายระบบ การพัฒนา
คมนาคมของ
ด้าน
จังหวัด
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
(ประปา)

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้าใช้อุปโภค
บริโภค

การขยายระบบ การพัฒนา
คมนาคมของ
ด้าน
จังหวัด
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้าน เพื่อให้
โครงสร้าง
ประชาชน
พื้นฐาน
ได้รบั
ประโยชน์

ปรับปรุงปัจจัย
และกระบวน
การผลิตสินค้า
การเกษตรให้มี
ประสิทธิ ภาพ
สูงขึ้น

นโยบายด้าน
การเกษตร

ปรับปรุงปัจจัย
และกระบวน
การผลิตสินค้า
การเกษตรให้มี
ประสิทธิ ภาพ
สูงขึ้น

นโยบายด้าน
การเกษตร

ยุทธศาสตร์การ เกษตรกรใน
พัฒนาด้าน
ตาบลมี
เศรษฐกิจ
ผลิตผลที่มี
คุณภาพตรง
ต่อความ
ต้องการ
ยุทธศาสตร์การ ประชาชนนา
หลักปรัชญา
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้
ในชีวิต
ประจาวัน

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีน้าที่
สะอาดใช้

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
4

5

6

7

8

มีความสะดวกใน
การดาเนินกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

5

6

7

8

9

เพื่อให้เกษตรกรมี
ผลผลิตที่มี
คุณภาพ

5

7

9

ประชาชนนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิต ประจาวัน

2

4

6

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

พัฒนาปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า ประปา)
ให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน

จานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้า และ
ประปาใช้
ครบทุก
ครัวเรือน
จานวนอาคาร
สาธารณประโ
ยชน์ที่ได้รับ
การก่อสร้าง
และปรับปรุง

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร
สาธารณ
ประโยชน์ในเขต
ตาบล
11 13 ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และ
พัฒนาคุณภาพ
การผลิต
8 10 ส่งเสริมการ
ดารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
แห่ง

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

-โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
ระบบประปา 4
แห่ง

สานักปลัดฯ

ปีละ 1
หลัง

- โครงการก่อสร้าง
ปรับ ปรุงอาคาร
สาธารณ
ประโยชน์ 5 หลัง

ส่วนโยธา

สานักปลัดฯ

จานวนการผลิต
ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้ และ
จานวนต้นทุน
ในการผลิต
ลดลง

ปีละ 2
โครงการ

- โครงการ
ส่งเสริม พัฒนา
และปรับปรุงการ
ผลิต 5 โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

ประชาชน
สามารถพึ่งตน
เองได้มีคุณ
ภาพ ชีวิตที่ดี
ตามแนปรัชญา

ปีละ 2
โครงการ

- โครงการส่งเสริม
และรณรงค์ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

เศรษฐกิจ

พอเพียง
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ปรับปรุงปัจจัย นโยบายด้าน
และ
การเกษตร
กระบวนการ
ผลิตสินค้า
การเกษตรให้มี
ประสิทธิ ภาพ
สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การ บริการและ
พัฒนาด้าน
ถ่ายทอด
เศรษฐกิจ
ความรู้
เกี่ยวกับ
การเกษตร

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมี
ความรู้และมี
อาชีพที่มั่นคง

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

10 ส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการ เพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน
การผลิต และการ
บริหารจัดการ

มีการบริหาร
จัดการแบบ
ผสมผสาน
และนา
เทคโนโลยีมา

58 59 60 61 62
2

4

6

8

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการ 2
โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

- โครงการ
ส่งเสริมด้าน
การศึกษา การ
กีฬาและ
กิจกรรม 14
โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

- โครงการ
สานักปลัด
ก่อสร้าง ปรับปรุง ฯ
ลานกีฬาสนาม
กีฬา และปรับภูมิ
ทัศน์ในที่
สาธารณะ 6
โครงการ

สานักปลัดฯ

ผสมผสานเป็น

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบายด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
และการกีฬา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
สังคม
การศึกษาและ
การสาธารณสุข

ประชากรใน
ตาบลทัพราช
มีขวัญ
กาลังใจและ
ได้รับความรู้

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการ และ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบายด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
และการกีฬา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
สังคม
การศึกษาและ
การสาธารณสุข

เพื่อใช้เป็น
สถานที่ออก
กาลังกาย
และ พักผ่อน
หย่อนใจ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ลานกีฬา
สนามกีฬา
ในพื้นที่ตาบล
ทัพราช

14 17 20 23 26 ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษา
การกีฬา
นันทนาการ
กิจกรรมสาหรับ
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป
6 8 10 12 14 ก่อสร้างปรับปรุง
ลานกีฬา สนาม
กีฬา และปรับภูมิ
ทัศน์ในที่
สาธารณะ

นวัตกรรม
ใหม่
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

ปีละ 3
โครงการ

จานวนสนาม ปีละ 2
กีฬา และ
โครงการ
สถานที่
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

50
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมี ประชากรใน
นโยบายด้าน ยุทธศาสตร์
ความรู้ในการ ตาบลทัพราช
การศึกษา การพัฒนา
ศาสนา
ด้านคุณภาพ ป้องกัน
รวมทั้งการ
วัฒนธรรม ชีวิต สังคม
และการ
การศึกษาและ ดูแลสุภาพ
ชุมชน
ยุทธศาสตร์
อปท.

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

7

9

11 13 15 ให้ประชาชน
เข้าถึงการรับ
บริการด้านสังคม
อย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
และมีส่วน
ร่วมในการ
บริหาร
จัดการชุมชน
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความปลอด
ภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
และอยู่
ร่วมกันอย่าง
สงบสุข
เยาวชนใน
พื้นที่ห่างไกล
ยาเสพติด
ปัญหายาเสพ
ติดและ
อาชญากรรม
ลดลง

กีฬา
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

การ
สาธารณสุข
นโยบายด้าน ยุทธศาสตร์
การศึกษา การพัฒนา
ศาสนา
ด้านคุณภาพ
วัฒนธรรม ชีวิต สังคม
และการ
การศึกษาและ
กีฬา
การ
สาธารณสุข

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

นโยบายด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข

เพื่อป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไป
– มา

4

8

12 16 20 ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เพื่อป้องกัน
และสกัดกั้น
การแพร่
ระบาดของ
ยาเสพติด

ประชาชนตาบล
ทัพราช จานวน
17 หมู่บ้าน

4

5

6

7

8

มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

ปีละ 4
โครงการ

- โครงการรณรงค์ สานักปลัด
ป้องกันอุบัติเหตุ ฯ
4 โครงการ

สานักปลัดฯ

ปีละ 1
โครงการ

- โครงการ
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติด
4 โครงการ

สานักปลัดฯ

- โครงการ
ฝึกอบรม 7
โครงการ

สานักปลัด
ฯ

51
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
นโยบายด้าน ยุทธศาสตร์การ เพื่อส่งเสริม วัด สานักสงฆ์
และอนุรักษ์ และ ประชาชน
การศึกษา พัฒนาด้าน
ศิลปะ
ประเพณีอันดี ทั่วไป
ศาสนา
วัฒนธรรม วัฒนธรรมและ งามของไทย
ภูมิปัญญา
และ ท้องถิ่น
และการ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
8

13 18 23 28 จัดให้มีกิจกรรม
วันสาคัญทาง
ศาสนา ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กีฬา

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบายด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา

ยุทธศาสตร์การ เพื่อ
พัฒนาด้าน
ประชาชนได้
ศิลปะ
ปฏิบัติธรรม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ประชาชนทุกหมู่
เหล่า

2

4

6

8

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบายด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

หมู่บ้านในตาบล
ทัพราช

2

4

6

8

เพื่อเป็น
สถานที่ใน
การประกอบ
พิธีต่างๆ

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

กิจกรรมวัน
สาคัญทาง
ศาสนา
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับ
การอนุรักษ์
มากขึ้น
10 พัฒนาส่งเสริม
ประชาชน
อบรมให้ความรู้
และเยาวชน
ด้านคุณธรรม
มีคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับ จริยธรรม มี
เยาวชน และ
ความเอื้อ
ประชาชน
อาทรซึ่งกัน
และกันเพิ่ม
มากขึ้น
10 ก่อสร้างและ
จานวน
ปรับปรุงฌาปน
โบราณสถาน
สถาน สถานที่
ที่ได้รับการ
สาคัญของท้องถิ่น บูรณะ

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 5
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการวัน
สาคัญทางพระ
พุทธ
ศาสนา 8
โครงการ

ส่วนการ
ศึกษา ฯ

ส่วนการ
ศึกษา ฯ

ปีละ 2
โครงการ

- โครงการอบรม
2 โครงการ

ส่วนการ
ศึกษา ฯ

ส่วนการ
ศึกษา ฯ

ปีละ 2
โครงการ

- โครงการ
ปรับปรุงสถานที่
สาคัญ 2
โครงการ

ส่วนการ
ศึกษา ฯ

ส่วนการ
ศึกษา ฯ

52
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงสิ่ง
อานวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงสิ่ง
อานวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว

การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงสิ่ง
อานวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว

การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อ
มที่ดี

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
พื้นที่ในเขตพื้นที่
ตาบลทัพราช

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
3

5

7

9

เพื่อให้มีพื้นที่ พื้นที่ในเขตพื้นที่
ป่าเพิ่มมาก ตาบลทัพราช
ขึ้น

2

4

6

8

ยุทธศาสตร์การ เพื่อส่งเสริม พื้นที่ในเขตพื้นที่
พัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว ตาบลทัพราช
ทรัพยากรธรรม เชิงอนุรกั ษ์
ชาติ
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว

2

4

6

8

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

11 ส่งเสริมและจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
ด้านพลังงาน การ
กาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

จานวนศูนย์
การเรียนรู้
ด้านพลังงาน
จานวนขยะ
มูลฝอยลดลง
สภาพแวดล้อ
มดีขึ้น
10 จัดให้มีการ
จานวนพื้นที่ ปีละ 2
บารุงรักษา
ป่าไม้ และ
โครงการ
อนุรักษ์การเพิ่ม ทรัพยากรธร
พื้นที่ป่าไม้ การใช้ รมชาติเพิ่ม
ประโยชน์จากป่า มากขึ้น
ไม้ และ
ทรัพยากรธรรมช
าติ
10 ส่งเสริม
จานวนแหล่ง ปีละ 2
สนับสนุนให้มีการ ท่องเที่ยวที่ โครงการ
ปรับปรุงและ
ได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่ง ปรับปรุงได้
ท่องเที่ยวเชิง
มาตรฐาน
นิเวศน์ที่มีอยู่
ประชาชนมี
ให้ เป็นที่รู้จักของ รายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชน

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ และ
ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 3 โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

- โครงการ
บารุงรักษา
อนุรักษ์การเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ 2
โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

- โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 2
โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

53
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
เสริมสร้าง
ด้านการ
ศักยภาพคน
บริหาร
ชุมชน
จัดการ

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บุคลากรและ
องค์กร

เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคคล

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วน
ตาบลและ
พนักงานจ้าง

ค่าเป้าหมาย
58 59 60 61 62
2

4

6

8

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

10 ให้มีการพัฒนา
การเข้ารับ
ประสิทธิภาพของ การฝึกอบรม
บุคลากร
ของบุคลากร
และประสิทธิ
ภาพในการ

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการ
ฝึกอบรม 2
โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

ปีละ 4
โครงการ

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กร 8
โครงการ

สานักปลัด
ฯ

สานักปลัดฯ

ปีละ 2
โครงการ

- โครงการ
สานักปลัด
ตรวจสอบองค์กร ฯ
โดยประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
ต่างๆ 2 โครงการ

สานักปลัดฯ

ทางานเพิ่มขึ้น

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ชุมชน

ด้านการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์การ เพื่อการ
พัฒนาด้าน
บริหารงานใน
บุคลากรและ
องค์กรดีขึ้น
องค์กร

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วน
ตาบลและ
พนักงานจ้าง

8

12 16 20 24 ให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กร

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ชุมชน

ด้านการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บุคลากรและ
องค์กร

พื้นที่ในเขตพื้นที่
ตาบลทัพราช

2

4

เพื่อรับทราบ
ปัญหาและ
ความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
พื้นที่

6

8

10 ให้มีการ
ตรวจสอบองค์กร
โดยประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
ต่างๆ

ศักยภาพของ
องค์กรในการ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อน
และความ
ต้องการของ
ประชาชน ได้
อย่างรวดเร็ว
ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ

การจัดทา
แผน และ
ร่วมกิจกรรม
ทุกๆ ด้าน
เพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1)
2)
3)
4)

แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง และบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้าและสะพาน)
ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า ให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตตาบล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต
2) ส่งเสริมการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ

สานักงานปลัดฯ

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม
การศึกษาและการสาธารณสุข

1) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมสาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
2) ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
3) ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

สานักงานปลัดฯ, ส่วนการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1) จัดให้มีกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน
3) ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่สาคัญของท้องถิ่น

ส่วนการศึกษาฯ, ส่วนโยธา

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

1) ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
2) จัดให้มีการบารุงรักษา อนุรักษ์การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่
ให้ เป็นที่รู้จักของประชาชน

สานักงานปลัดฯ, ส่วนโยธา

6. การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร

1) ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
2) ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
3) ให้มกี ารตรวจสอบองค์กร โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ

สานักงานปลัดฯ, ส่วนการคลัง

4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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บทที่ 6
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ จ าเป็ น ต้ อ งมี เกณฑ์ ม าตรฐาน (Standard Criteria) และตั ว ชี้ วั ด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard criteria)
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในสังคม

ตัวชี้วัด
(Indicators)

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลผลิต
- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
- ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
- การเข้าถึง
- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
- การจัดสรรทรัพยากร
ได้รับจัดสรรต่อคน
- การกระจายผลประโยชน์
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- ความเสมอภาค
ได้รับในแต่ละครั้ง
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติ ที่เป็นคุณ/ไม่ใช่โทษ
3. ความสามารถและคุณภาพในการ - สมรรถนะของหน่วยงาน
- พื้นที่เป้าหมายและประชากร
ให้บริการ
- ความทั่วถึงและเพียงพอ
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
- ความถี่ในการให้บริการ
- จานวนครั้งในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า
4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
- พันธกิจต่อสังคม
- การจัดลาดับความสาคัญ
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การให้หลักประกันความเสีย่ ง
- การตัดสินใจทีส่ ะท้อนความ
- การยอมรับข้อผิดพลาด
รับผิดชอบ
5. การสนองตอบความต้องการของ - การกาหนดประเด็นปัญหา
- ระดับการมีส่วนร่วม
ประชาชน
- การรับฟังความคิดเห็น
- การปรึกษาหารือ
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา - การสารวจความต้องการ
- ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
6. ความพึงพอใจของประชาชน
- ระดับความพึงพอใจ
- สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
กลุ่มเป้าหมาย
- การยอมรับ/คัดค้าน
พอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ

57
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโครงการ
การประเมินผลโครงการ จาเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกาหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 เกณฑ์ด้วยกัน คือ
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผนการประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Output)
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่งน้าขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตรสัดส่วนปริมาณงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กาหนด
(2) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมมากมาย จึงจาเป็นต้อง
มีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ดาเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรม
หลัก กิจกรรมพื้น ฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะเวลาของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ
ซึ่งครอบคลุมด้วยงบประมาณโครงการ ได้แก่งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันและแผนงาน
ใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนต่อวัน หรือคนต่อเดือน
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป็ นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดาเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและระยะเวลา
ที่ใช้ไปในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดต้นทุนการผลิต
(2) ผลผลิตต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ
ซึ่งนอกจาก จะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะ และศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการดาเนิ นกิจกรรม
และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
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(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จานวนครัวเรือน
ที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายรวม
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู
จากผลลั พ ธ์ จ ากการด าเนิ น งาน ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายตามโครงการ
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสาเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจานวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองสิ่งแวดล้อมระยะสั้นและ
ระยะยาว
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
(1) คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาหรื อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย สภาพแวดล้อม
ของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ไ ด้รับบริการโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
(2) ทัศนะคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อโครงการเองโดยเฉพาะ
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วัตถุป ระสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการบริการและทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบ โดยให้ความสาคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อน และหลั งมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติ
ของการใช้ยานพาหนะโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมซื้อ
สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรือสามารถแก้ไขตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจน
จะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทาง และกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้
หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่อง หรือประเด็นปัญหา และอุปสรรคที่
เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความ
เร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา
(2) มาตรการหรื อกลยุท ธ์ ในการแก้ ไขปั ญ หา เป็ นตั วชี้ วัด ความสอดคล้ อ งกับ การแก้ไข
ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนามาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการ
ดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดาเนินโครงการ และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในก าร
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic Viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงิน ของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผู กพั น
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ
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หรือเงินทุนหมุนเวียน จานวน และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
ของโครงการ
(2) สมรรถนะด้ า นสถาบั น (Institutional Capacity) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงาน และบริหารโครงการ และ
การปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตัวเองโอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบความสาเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกาลัง
ผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่าย โครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาคและการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social Equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็ น ธรรม ความเสมอภาค ความทั่ ว ถึ ง ในการรั บ บริ ก าร การจั ด สรรคุ ณ ค่ า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยความสาคัญทุกกลุ่ม
ย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหา
ตาแหน่งให้กับผู้ว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender Discrimination) หรือโดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิสตรี
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational Equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความ
เป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบัน และชนรุ่นอนาคต (Future Generation) ซึ่งอาจเกี่ยวกับการจัดสรร และใช้
ประโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การจั ด หาพลั งงาน โครงการพั ฒ นาขนาดใหญ่ โครงการที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคานึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินและการดาเนินโครงการในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็ นเกณฑ์ที่สาคัญ ในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดาเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
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(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจาก
การดาเนินโครงการ โดยเป็ นการวัด และประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้ อ ม (environmental Impact Assessment - EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการเพื่ อให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องทุ ก
ฝ่าย รับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย
เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติ และผู้ดาเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบ หรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิ ด จากโครงการพั ฒ นาของรั ฐ ในลั ก ษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่ งสร้ า งภาระให้ กั บ
ประชาชน และชุ ม ชนโดยรอบที่ ต้ องแบกรับ ค่าใช้ จ่ายเป็ น ต้ น ทุ น ทางสั งคม (Social Costs) ที่ ต้ อ งด าเนิ น
โครงการ
(3) ผลกระทบด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนิน
โครงการและส่ ง ผลกระทบด้ า นสั ง คม และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน อาทิ การด าเนิ น งานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิ ตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือ และความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
เกณฑ์ และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์
และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสาเร็จ และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจาเป็นต้องนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวล
เป็นตัวชี้วัดรวม (Composite Indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป

ภาคผนวก
1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.25562558)
2. คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช
3. คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
4. คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
5. สาเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

62

