
 
    

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 

การปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาทอ้งถ่ินและ  
การพฒันาประเทศโดยส่วนรวม ทั้ งน้ี เน่ืองจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะส่งผล
โดยตรงต่อการให้บริการประชาชน และชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ดงันั้น องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาเนิน  จึงไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาข้ึนเพื่อท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของการบริหารงาน
ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหมี้ความชดัเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการท างานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน
สามารถปฏิบติังานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เน่ืองดว้ยอุปกรณ์ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้น การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีดีจะ
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งครอบคลุมและตรงประเด็น โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน จึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาฉบบัน้ี
จะเป็นแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งตรงประเด็นและครอบคลุมทุกดา้น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สำรบัญ 
หนา้ 

บทที่ ๑ บทน ำ 
- ความเป็นมาและความส าคญั          ๑ 
- ลกัษณะของแผนยทุธศาสตร์การพฒันา         ๒ 
- วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา       ๒ 
- ขั้นตอนในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา        ๒ 
- ประโยชน์ของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา       ๕ 

บทที่ ๒ สภำพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประวติัความเป็นมาของต าบลตาเนิน           ๖ 
- สภาพทัว่ไป           ๑๐ 
- ขอ้มูลประชากร          ๑๒ 
- สภาพทางเศรษฐกิจ          ๑๓ 
- สภาทางสังคม           ๑๔ 
- การบริการขั้นพื้นฐาน          ๑๕ 
-ศกัยภาพในต าบล          ๑๖ 
- รายไดข้อง อบต.           ๑๙ 

บทที่ ๓  กำรวเิครำะห์ศักยภำพกำรพฒันำท้องถิ่น 
- หลกัการและแนวคิดในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน      ๒๐ 
- ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานการพฒันา      ๗๙ 
ในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคต อบต.ตาเนิน 
-ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.   ๘๔ 
-แผนท่ียทุธศาสตร์          ๘๘ 

บทที่ ๔  รำยละเอยีดแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
- ประเด็นยทุธศาสตร์          ๙๓ 
- แบบ ยท.๐๓           ๙๕ 
-  แบบ ยท.๐๔            ๑๐๑ 
บทที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล        ๑๐๙ 
-ระเบียบ วธีิในการติดตามประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน      ๑๑๐ 
-ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล      ๑๑๑ 

 



 
 
 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ลกัษณะของแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
1.3 ขั้นตอนในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
1.4 ประโยชน์ของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทที่ 2 
สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครองฯ 
2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ โครงสร้างฯ 
2.3 สรุปผลการพฒันาในระยะท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์ศกัยภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3.1 หลกัการและแนวคิดในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
- การพฒันาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติ  แผนการบ ริหารราชการแผ่น ดิน  
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั อ าเภอ 
- การพฒันาตามนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

3.2 ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา 
- ผลการวเิคราะห์ปัญหาความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินตามประเดน็การพฒันาทอ้งถ่ิน 
- ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการณ์
พฒันาในปัจจุบนัและโอกาสพฒันาในอนาคตของทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทที่ 4 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
4.1 วสิยัทศัน์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
4.2 พนัธกิจการพฒันาทอ้งถ่ิน 
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บทที่ 5 
ยทุธศาสตร์และแนวทาง 

การพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทที่ 6 
การน าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 

ไปสู่การปฏิบติัและการติดตามและประเมินผล 
6.1 องคก์รรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล 
6.2 การก าหนดวธีิการติดตามและประเมินผล 
6.3 การก าหนดหว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล 



บทท่ี ๑ ความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  ๑ 

 

บทที ่๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          

พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดร้ะบุค านิยาม “แผนยุทธศาสตร์การพฒันา” หมายความวา่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผน่ดิน ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั อ าเภอ 
และแผนชุมชน   

ดงันั้น การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งน้ีจะต้องสอดคล้องกับศกัยภาพของ
ทอ้งถ่ิน และปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันามีความส าคญัต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างยิ่ง      
ทั้ งน้ีเน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนใน
อนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์
อนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะท าให้บรรลุ
ถึงสภาพการณ์ นั้น 
ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำท้องถิ่น 

พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ไดบ้ญัญติัให้เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลและการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

ดงันั้น แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นแผนพฒันาระยะยาว    
๕ ปี จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพฒันาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคตโดยสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ และนโยบายทอ้งถ่ินการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ปัญหาและ



บทท่ี ๑ ความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  ๒ 

 

ความตอ้งการของประชาชนในท้องถ่ินด้วย การจดัท าหรือวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน จึงมี
ความส าคญัต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิ่ง เพราะแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินจะเป็น
แผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต และเป็นกรอบในการก าหนด ทิศทาง    
การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อนัพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทนักับ      
การเปล่ียนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๑.๑ ลกัษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
      แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นเอกสารท่ีมีการรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้น

และเป็นระบบ การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของการค านึงถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุ  และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆทั้ งมิติด้านการพัฒนา     
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๑.๒ วตัถุประสงค์กำรท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
      ๑. เพื่อแสดงให้เห็นถึงลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการพฒันาในอนาคตท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนใน

เขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
      ๒. เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ และเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบั

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัชัยภูมิ           
แผนยทุธศาสตร์พฒันาอ าเภอเนินสง่า 

      ๓. เพื่อแสดงให้เห็นเจตน์จ  านงในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินอยา่งสมดุล โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ้

๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
      (๑) เตรียมกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 

๑) การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจะตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจดัท า
แผนพฒันาสามปี ดงันั้น เม่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัแลว้ จะตอ้งก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การจดัท า
แผนพฒันาสามปีแลว้เสร็จภายในระยะเวลาก าหนด 

๒) การจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจง้ 
แนวทางการพฒันารับทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเด็นการพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา อาจจดัในคราวเดียวกนักบัการจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินการจดัท า
แผนพฒันาสามปี โดยแจง้วตัถุประสงค์ของการจดัท าแผนพฒันาทั้ ง ๒ ประเภท ให้ประชาคมท้องถ่ิน
รับทราบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละน าไปสู่การจดัท าแผนพฒันาของแต่ละประเภทได้
อยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
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๓) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาวิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมาย       
เพื่อการพฒันา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาวา่ควรจะตอ้งปรับปรุง แกไ้ขหรือคงไวใ้นประเด็นใด 
เพื่อจดัท าเป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาฉบบัใหม่ 

๔) ความต้องการของประชาชน นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอ้มูล
พื้นฐานจากหน่วยงานส าหรับขอ้มูลในการจดัท า/ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้ พิจารณาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ขอ้มูล จปฐ. กชช 2ค ผงัเมืองหรือผงัต าบล เมืองน่าอยู ่วฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

๕) ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา โดย 
     (๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความตอ้งการ การวเิคราะห์

ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SWOT Analysis) ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันายทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

     (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนให้เกิดข้ึนในทุกพื้นท่ี โดยพิจารณาน า
ปัญหา/ความตอ้งการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

(๒) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รูปแบบเค้าโครงแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาให้ถือปฏิบติั ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๗๑๒  
ลงวนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ 

(๓) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติ ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและประกำศใช้แผน
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 

      ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาต่อสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช ้ดงันั้น หากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมิไดก้ าหนดสมยัประชุมไว ้ให้เสนอขอเปิดประชุม
วสิามญัเพื่อพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

(๔) เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาแล้ว ให้ผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินน าไปปฏิบติั รวมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวนั (แผนภูมิกระบวนการจดัท า/ทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ตามผนวก ข) 
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ผนวก ข 
แผนภูมิกระบวนกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕...) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ระดบัจงัหวดั 
 จัดท า/ทบทวน “กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั” 
 ส่งกรอบยทุธศาสตร์ฯ ให้ อปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ 

ภายในเดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๐ 

คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่จดัประชุม 
ประชาคมท้องถิน่ ส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิทีเ่กีย่วข้อง 

 จัดเกบ็ข้อมลู 
 วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน 
ทบทวน (แผนยทุธศาสตร์ฯ ฉบับปัจจุบัน) 
 วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ 
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 

 รวบรวมแนวทาง/ขอ้มูลการพฒันา/วเิคราะห์ 
 จดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 
 พิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิน่ 

 พิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
- ส าหรับ อบต. ใหน้ายก อบต.เสนอร่างแผนยทุธศาสตร์ฯ ต่อสภา อบต. 
ใหค้วามเห็นชอบก่อน แลว้นายก อบต.จึงพจิารณาอนุมติัและประกาศใช ้
 แจง้สภาทอ้งถ่ิน กบจ. อบจ. อ าเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบตามระเบียบฯ 
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๑.๔ ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
      การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล

ด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางแสดงความ
เช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบัแผนพฒันาสามปี 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๖ 
 

บทที ่ ๒  
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ ประวตัคิวามเป็นมาของต าบลตาเนิน 
  บา้นตาเนิน  เดิมเป็นชุมชนหมู่ท่ีอยู่กนัไม่หนาแน่นมากนัก  แต่ประกอบไปด้วยหลาย
หมู่บา้น  ตั้งเรียงรายบริเวณรอบบึงน ้ าขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์  อาณาเขตประมาณ  ๑๐๐  ไร่  ใช้ช่ือ
รวมกนัว่า “บ้านตาเนิน” เม่ือมีหลงัคาเรือนจ านวนมากข้ึน  เพื่อสะดวกในการปกครองและง่ายต่อการ
พฒันาบา้น  จึงแยกเป็นหลายหมู่บา้น  การคมนาคมระหว่างหมู่บา้นในบา้นตาเนินกบัอ าเภอเนินสง่าจะ
สะดวก  แต่หมู่บ้านท่ีอยู่ทางทิศใต้ท่ีเป็นโคก  การคมนาคมยงัเป็นหินลูกรังบางส่วน  หมู่บ้านทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือก็ยงัเป็นหินลูกรังแต่ก็สามารถสัญจรไปมาได ้ ยงัมีการพูดลอ้เล่น  ถา้ใครจะตามหา
สามีเขา้มาถึงบ้านตาเนินแล้วจะหาไม่พบ  เพราะสาเหตุการคมนาคมไปได้หลายเส้นทาง  คือ ทางด้าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะไปเขตอ าเภอบา้นเหล่ือม  จังหวดันครราชสีมา  ทางทิศตะวนัออก  จะสามารถไป
ยงัต าบลช่อระกาถึงอ าเภอพระทองค า  ไปยงัจงัหวดันครราชสีมา 
  ต าบลตาเนินห่างจากอ าเภอเนินสง่าประมาณ  ๒  กิโลเมตร  เส้นทางน้ีใช้ในการติดต่อ  
คือ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๒๑๘๐  สายละหาน-บา้นค่าย  ซ่ึงแยกออกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข
ท่ี  ๒๐๑  ถนนสีคิ้ว-ชยัภูมิ  ซ่ึงจะเดินทางไปยงัจงัหวดัชัยภูมิก็สะดวก  ผ่านไปยงัอ าเภอจตุัรัสก็ได ้ ยงัมี
เส้นทางรถไฟผา่น สามารถไปทางทิศตะวนัตก คือ  อ าเภอจตุัรัส-ล านารายณ์-ลพบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ  ทาง
ทิศตะวนัออก  รถไฟไปถึง  อ าเภอบา้นเหล่ือม  อ าเภอบวัใหญ่  จนถึงจงัหวดัหนองคายโดยไปต่อรถไฟท่ี
อ าเภอบวัใหญ่ 
  ภาษาพูดส่วนใหญ่  เป็นภาษาโคราช  จ  านวน  ๑๒  หมู่บ้าน  ภาษาอีสานจ านวน  ๒  
หมู่บา้น  ตาเนินเป็นต าบลหน่ึงท่ีมีต านานเล่าขานท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
  ในราวปี  พ.ศ. ๒๔๐๐  ประมาณ  ๑๕๐  ปีท่ีผา่นมา  หลงัมีการท าศึกเจา้อนุวงศท่ี์ยกทพัมา
รบกบัย่าโมท่ีนครราชสีมา  นายเนิน  นายแพ  นายเพชร  นายนาค  ได้เดินทางจากทางเหนือ  บา้นนาท  
อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อตั้งถ่ินฐานใหม่  ดว้ยความกลา้หาญ  เพราะเดิมป่าไมย้งัเป็นดงทึบ  
ป่าอุดมสมบูรณ์  มีสัตวป่์านานา  ทั้ง  เสือ  ช้าง  ลิง  สัตวท่ี์ดุร้ายและไม่ดุร้าย  ส ารวจพื้นท่ีมาทางใตพ้บ
แหล่งน ้ าขนาดใหญ่  ลอ้มรอบดว้ยป่าไผ ่ เป็นท าเลท่ีเหมาะสมน่าอยูอ่าศยั  จึงแยกยา้ยกนัตั้งบา้นเรือนรอบ
บริเวณบึงน ้าใหญ่  นายเนิน  นายเพชร  อยูท่างเหนือของบึง  นายแพ  นายนาค  อยูท่างใตข้องบึง 
  ต่อมาเม่ือบา้นเรือนมีจ านวนมาก  จึงตั้งช่ือหมู่บา้นตามบึงท่ีพบคือ  บา้นตาเนิน  ซ่ึงเป็น
แหล่งน ้ าเดียวท่ีอยู่ท่ามกลางป่า  มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีวนัเหือดแห้ง  และตามด้วยช่ือของนายเนิน       
ซ่ึงเนินหมายถึงเป็นท่ีสูงมีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์นานาพรรณ  สอดคลอ้งกบัช่ือของนายเนิน  ซ่ึงเป็นผูน้ าท่ี
กลา้หาญพาเพื่อนมาตั้งบา้นเรือน 
  ตา   หมายถึง  ตาของน ้าท่ีผดุข้ึนมาไม่มีวนัเหือดแหง้ตลอดเวลา 
  เนิน   หมายถึง  ท่ีสูงอุดมสมบูรณ์  
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  เม่ือรวมกนัแลว้  ค  าว่า  “ตาเนิน”  คือ สถานท่ีอุดมสมบูรณ์  ประกอบดว้ย  น ้ าและป่าท่ีมี
พรรณไมน้านาชนิด  มีธญัหาร  ภกัษาหาร  ไม่มีวนัขาดแคลนตลอดไป  ต่อมาเม่ือตั้งบา้นเรือนมัน่คง  ถาวร  
จึงมีความจ าเป็นต้องมีท่ียึดเหน่ียวทางด้านจิตใจ  เพื่อให้ชาวบ้านมีความรัก  ความสามัคคี  ปองดอง       
เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั  เพื่อจดัตั้งส านกัสงฆ ์ เป็นสถานท่ีประกอบกิจของสงฆ ์ ประชาชนจะไดป้ฏิบติัตาม
ค าสอนพระพุทธศาสนาและเป็นสถานประกอบศาสนากิจของชาวบา้น  จึงตั้งช่ือวดัตามแหล่งน ้ าท่ีอุดม
สมบูรณ์ 
  นอกจากบ้านตาเนินแล้ว  ราวปี  พ.ศ. ๒๔๔๓  ห่างจากบ้านตาเนินราว  ๔  กิโลเมตร  
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีหวัหนา้กลุ่มจากการน าของ  นายอินทร์  ดาผง , นายบุตร  ลายนอก    อพยพ
มาจากอ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม  มาอยู่ได้  ๑  ปี  ก็มีเพื่อนมาจากจงัหวดัร้อยเอ็ดอพยพมาอยู่
ดว้ยกนัชยัภูมิท่ีตั้งบา้นเรือน  มีหนองน ้าใหญ่  ร่มร่ืน  มีตน้มะขามใหญ่ข้ึนรอบหนองน ้ า  เป็นท่ีน่าเกรงขาม  
จึงปรึกษากนัวา่สมควรจดัตั้งช่ือบา้นวา่บา้น “หนองขาม”  เดิมท่ีบา้นอยูค่ร้ังแรกนั้นไดค้น้พบโบราณวตัถุ
ในดอนมีป่าไมห้นาทึบมีตน้ส าโรงใหญ่  และตน้ประดู่ข้ึนอยูคู่่กนั  ชาวบา้นจะเกรงกลวัเพราะเวลาล่าสัตว ์    
ถ้าสัตว์บาดเจ็บจะวิ่งเข้าไปในดอนนั้ น  ไม่นานบาดแผลก็หายและกลับออกมาหากินข้างนอกอีก              
ถ้าตามปกติแผลน่าจะหายช้ากว่านั้ น  ยงัความสงสัยแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก  จึงได้ชักชวน  (ผูท่ี้น า
ชาวบา้นไปไม่เอ่ยช่ือ)  เพื่อตามสัตวต์วันั้นเขา้ไปในดอน  จึงไดพ้บพระพุทธรูปองค์ใหญ่  นอนอยูใ่ตต้น้
ส าโรง  หนา้ตกั  ๔  ศอก  พระองคเ์ล็กมีนัง่และนอน  จ านวน  ๔  องค ์ พระพุทธรูปเป็นศิลาแลง  และยงัมี
ศิลาจารึกเป็นอกัษรขอม  ชาวบา้นจึงช่วยกนัก่อสร้างศาลาส าหรับเป็นท่ีกั้นแดดลมฝน  จึงปรึกษากนัว่า
สมควรท่ีจะสร้างส านกัสงฆ ์ แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างได ้(ไม่ทราบเพราะเหตุอนัใด)  จึงมาสร้างท่ีส านกั
สงฆ์ท่ีบ้านหนองขาม  และเป็นวดัหนองขามต่อมา (เดิมบ้านหนองขามกับบ้านหนองโพธ์ิเป็นบ้าน
เดียวกนั) 
  ราวปี  ๒๔๕๗  บา้นเรือนมีจ านวนมากข้ึน  จึงขอแยกหมู่บา้นใหม่  และตั้งช่ือบา้นใหม่วา่
บา้นหนองโพธ์ิ  หมู่ท่ี  ๔  ผูน้  าตอนนั้นไม่ปรากฏวา่ช่ืออะไร  จึงปรึกษากนัในเร่ืองท่ีคน้พบคือพระใหญ่  
ไดช่้วยกนัปฏิสังขรณ์  พระพุทธรูปองค์ใหญ่และองค์เล็กท่ีพบว่า “ดอนพระใหญ่”  และตั้งส านักสงฆ์ท่ี
ดอนพระใหญ่  วา่ส านกัสงฆบ์า้นหนองโพธ์ิ  จนถึงปัจจุบนั “ส านกัสงฆบ์า้นหนองโพธ์ิ  เหมือนมีอาถรรพ์
ท่ีตั้งมาตั้งนานก็ยงัไม่สามารถ  เป็นวดัไดจ้นถึงขณะน้ี”  บา้นหนองขามกบับา้นหนองโพธ์ิ  จึงมีภาษาพูด
เป็นภาษาไทยอีสานทั้ง   ๒  หมู่บา้น 
  ทางทิศตะวนัออกห่างจากบา้นหนองขามไปราว  ๒  กิโลเมตร  มีกลุ่มชนโดยการน าของ  
นายแดง  ไม่ทราบนามสกุล  ไดอ้พยพมาจากด่านขุนทดเพื่อมาท าไร่  เพราะเขตน้ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์มี
แหล่งน ้ าใหญ่  เหมาะสมกบัการท าไร่  ท านา  แต่ถา้แห้งแลง้  น ้ าจะมีรสกร่อย  การท านาจึงไม่ไดผ้ลเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย  ชาวบ้านจึงได้มีอาชีพท าไร่  จึงตั้งช่ือบา้นตามภูมิศาสตร์ว่า  “ บา้นโนนไร่  เป็นหมู่บา้น       
ท่ี  ๓ ”  บา้นน้ีมีประวติัท่ีน่าสนใจ  คือ การท านาเม่ือไม่ไดผ้ล  ชาวบา้นจึงหนัมาท านาเกลือแทน  โดยการ
ตม้เกลือเป็นอาชีพรองจากการท าไร่  โดยการแลกเปล่ียนสินคา้ – แลก – พริก – ขา้ว – จากต าบล – อ าเภอ – 
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จงัหวดัใกลเ้คียง  เกลือสินเทาบา้นโนนไร่  เป็นเกลือท่ีมีคุณภาพดีเป็นท่ีรู้จกัเลืองลือ  ถา้เกลือท าปลาร้าปลา
เคม็ตอ้งเกลือบา้นโนนไร่  บา้นโนนไร่  ภาษาพดูเป็นภาษาโคราช  ทั้งหมู่บา้น 
  บ้านตาเนินข้ึนกับต าบลละหาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ  และต่อมาเม่ือปี  พ.ศ. 
๒๕๐๘  ในสมยันายอุดม  จนัทร์เจริญ  ไดแ้ยกหมู่บา้นตาเนินออกเป็น  ๕  หมู่บา้น  โดยบา้นตาเนินอยูทิ่ศ
ตะวนัออกของต าบลหนองฉิม  แต่ยงัมีหมู่บา้นท่ีไม่หนาแน่นพอ  จึงไดข้ึ้นอยูก่บัต าบลกะฮาด  อ าเภอจตุัรัส  
จงัหวดัชยัภูมิ 
  เม่ือปี  พ.ศ. ๒๔๕๗  บา้นตาเนินไดแ้บ่งแยกหมู่บา้นตาเนินอีก  ๗  หมู่บา้น  เพื่อจดัตั้ง
เป็นต าบลข้ึนใหม่  โดยมีบา้นตาเนินเป็นหลกัในการปกครอง  มีช่ือว่าต าบลตาเนิน  ก านันคนแรกของ
ต าบลตาเนินคือ  นายจนัทร์  สงสนธิ  อยู่บา้นหนองขาม  หมู่ท่ี  ๒  ต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า  จงัหวดั
ชยัภูมิ 
  ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถ่ายโอนการพฒันาให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมพฒันาบา้นเมือง  
มีการจดัตั้งสภา  เป็นหลกัในการบริหารงาน  โดยการคดัเลือกตวัแทนในการบริหารงานในเขตต าบลช่ือวา่
สภาต าบล  มีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกคือ  นายไล่  มีค  า  เป็นประธานสภาต าบล  ในสมยัแรก  ท าหน้าท่ีใน
การบริหารงานในสภาต าบลตาเนิน  ซ่ึงต าบลตาเนินมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมบูรณ์ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๙  
ไดแ้ก่ 
  -  ถนนลาดยางสายบา้นค่าย – ตาเนิน - ละหาน 
  -  ไฟฟ้า  , ไปรษณีย ์ ราวปี  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  -  โทรศพัท ์  ราวปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ต่อมาชุมชนมีความเจริญและประชากรเพิ่มมากข้ึน  ทางราชการจึงแบ่งเขตการปกครอง
ต าบลตาเนิน เป็น  ๑๔  หมู่บา้น 
  หมู่ท่ี  ๑   บา้นตาเนิน  พ.ศ. ๒๔๔๓ 
  หมู่ท่ี  ๒  บา้นหนองขาม  พ.ศ. ๒๔๕๗ 
  หมู่ท่ี  ๓  บา้นโนนไร่  พ.ศ. ๒๔๕๙ 
  หมู่ท่ี  ๔  บา้นหนองโพธ์ิ  พ.ศ. ๒๔๖๑ 
  หมู่ท่ี  ๕  บา้นหวับึง  พ.ศ. ๒๔๓๙ 
  หมู่ท่ี  ๖  บา้นหนองแขม  พ.ศ........ 
  หมู่ท่ี  ๗  บา้นโนนคูณ  พ.ศ........ 
  หมู่ท่ี  ๘  บา้นโกรกกุลา  พ.ศ........ 
  หมู่ท่ี  ๙  บา้นสามหลกัพฒันา พ.ศ........ 
  หมู่ท่ี  ๑๐ บา้นเนินทอง  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  หมู่ท่ี  ๑๑ บา้นบึงสง่า  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  หมู่ท่ี  ๑๒ บา้นเนินสมบูรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  หมู่ท่ี  ๑๓ บา้นราชภูมิ  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  หมู่ท่ี  ๑๔ บา้นเนินเพชร  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ในขณะนั้ นก านันคนแรกของต าบลหนองฉิม  คือ  ก านันสิงห์  บัวผาง  จึงเล็งเห็น
ความส าคญัของการคมนาคม  บุกเบิกถนนเช่ือมต่อกนัเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กนัระหวา่ง
ต าบลและการขนส่งคา้ขายพืชเศรษฐกิจท่ีมี  ปอ  ขา้ว  และมนัส าปะหลงั  มีพืชเศรษฐกิจอีกตวัหน่ึงส าคญั
คือ  ยาสูบ  บา้นตาเนินทุกหลงัคาเรือนจะปลูกยาสูบไวเ้พื่อน าไปแลกเปล่ียนส่ิงของ  ส าหรับสาธารณูปโภค
ท่ีใช้เม่ือถนนสายเขตบา้นตาเนิน  หนองผกัชี  หนองฉิม  และถึงต าบลละหาน  เดิมเป็นเพียงทางเกวียน      
มีสัตวดุ์ร้ายโดยเฉพาะงู   
  ก านันสิงห์  บวัผาง  ร่วมกับ  ก านันจนัทร์  สงสนธิ  จึงวางแผนเช่ือมต่อ  ตดัถนนสาย    
ตาเนิน – หนองผกัชี  ใหเ้ป็นถนนท่ีเป็นรูปถนน  โดยการบริจาคท่ีดินมี  พ่อภกัด์ิ  และ  แม่สวา่ง  แสงบ ารุง  
บริจาคท่ีดินใหต้ดัผา่นในหมู่บา้นและถนนไปยงับา้นหนองผกัชี 
  คมนาคมทางดา้นสายบา้นค่าย  ก านนัจนัทร์  สงสนธิ  ร่วมกบัก านนัในต าบลกะฮาดสมยั
นั้นท าถนนเช่ือมต่อกนั  และน าไฟฟ้ามาใชใ้นหมู่บา้นโดยเขา้มาหมู่บา้นหนองขามเป็นหมู่บา้นแรก 
  การติดต่อคา้ขายสินคา้จึงเกิดข้ึนโดยชาวบา้นมีการแลกเปล่ียนส่ิงของเคร่ืองใช ้ เม่ือบา้น
ตาเนินมียาสูบท่ีรสชาติดี  ไดน้ าไปแลกพริกและขา้วท่ีบา้นหนองฉิม  ชาวบา้นหนองฉิมก็น าพริกมาแลก
ยาสูบท่ีบา้นตาเนิน  ขา้มไปทางต าบลกะฮาดและฝ่ังชี  ก็จะมีการแลกเปล่ียน  เม่ืออยากกินมะม่วงก็จะไป
แลกท่ีบา้นหนองผกัชี  และแลกปลาท่ีกะฮาด  หมู่บา้น  ๓  ต าบลจึงมีความรัก  สามคัคี  ปรองดองกนัตลอด
มาจนถึงปัจจุบนั 
  แต่เด๋ียวน้ีส่ิงเหล่านั้น คือ  เป็นเพียงต านานท่ีเล่าขาน  ต าบลตาเนินจึงมีค าขวญัเดิมว่า      
“บึงละหานลูกนก  เส่ือกกหตัถกรรม  ปลาใหญ่  ไข่แดง  แหล่งโบราณวดัดอนใหญ่”    
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แผนทีต่ั้งต าบลตาเนิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ สภาพทัว่ไป 

๑) ทีต่ั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของท่ีว่าการอ าเภอเนินสง่า  ระยะห่าง
จากอ าเภอเนินสง่า  ๒  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลต่าง ๆ   ดงัน้ี 
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ทิศเหนือจด  ต าบลกะฮาด  อ าเภอเนินสง่า   จงัหวดัชยัภูมิ 
ทิศใตจ้ด  ก่ิงอ าเภอพระทองค า  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัออกจด  ต าบลช่อระกา  อ าเภอบา้นเหล่ือม  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัตกจด  ต าบลหนองฉิม  อ าเภอเนินสง่า   จงัหวดัชยัภูมิ 

๒) เนือ้ที ่  

เน้ือท่ีทั้ งหมดของต าบลตาเนินมีประมาณ  ๓๕,๙๐๓ ไร่ หรือประมาณ ๕๗.๔๔๔๘                  
ตารางกิโลเมตร 

๓) ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของต าบลตาเนิน เป็นท่ีสูงทางดา้นทิศใต ้  ระดบัความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ ๒๓๐ เมตร  และระหว่างกลางของต าบลระดับความสูงประมาณ ๒๒๐ เมตร    
ลาดต ่าลงมาทางด้านทิศเหนือระดบัความสูงประมาณ  ๒๐๐  เมตร  และเป็นลูกคล่ืนตอนต้ืนสลบัเพียง
บางส่วน มีแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีส าคญั คือ บึงละหานลูกนก อยูท่างตอนเหนือของต าบลตาเนินไหลจากทาง
ตอนใต้มาทางด้านทิศเหนือของต าบล    มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ   คือ  ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข  
๒๑๘๐  ตดัผ่านตอนเหนือของของต าบล  และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย ตดัผ่านตอนกลางของ
ต าบลในแนวทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก   พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ  เป็นดินปนทราย  มีดินเหนียวเป็น
บางส่วน พื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกขา้วและ  พืชไร่ โดยดูลักษณะโครงสร้างของดิน  และความ
สมบูรณ์ของดิน 

๔) การปกครอง  มีเขตการปกครองจ านวน หมู่บ้าน  ๑๔  หมู่บ้าน  ไดแ้ก่ 
 หมู่ท่ี  ๑    บา้นตาเนิน        ช่ือนายทวศีกัด์ิ  ครองตาเนิน          ต  าแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๒    บา้นหนองขาม   ช่ือ นายเซียมฟรอย   จนัทรญานนท ์  ต าแหน่ง   ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๓    บา้นโนนไร่        ช่ือ นายณรงค ์ โพธ์ินอก                ต  าแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๔    บา้นหนองโพธ์ิ   ช่ือ นายสุดใจ รายนอก                 ต  าแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๕    บา้นหวับึง          ช่ือ นายฐิติพงษ ์ เหิมขนุทด             ต  าแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๖    บา้นหนองแขม    ช่ือ นายสังคม หวงัเล้ียงกลาง         ต  าแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๗    บา้นโนนคูณ        ช่ือ นายพงษสิ์ริ  ออสันเทียะ ต าแหน่ง   ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๘    บา้นโกรกกุลา      ช่ือ นายชูชาติ  หวงักล่อมกลาง      ต าแหน่ง   ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๙    บา้นสามหลกัพฒันา    ช่ือ นายประจกัษ ์ แก่กลาง          ต าแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๑๐  บา้นเนินทอง             ช่ือ นายบุญเหลือ   เปียกสันเทียะ  ต าแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๑๑  บา้นบึงสง่า                ช่ือ นายชิน นามก่ิง             ต าแหน่ง  ก านนัต าบลตาเนิน 
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หมู่ท่ี  ๑๒  บา้นเนินสมบูรณ์       ช่ือ นายบุญช่วย ศรีธรรมมา ต าแหน่ง   ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๑๓  บา้นราชภูมิ                 ช่ือ นายบ ารุง ยิง่สันเทียะ  ต าแหน่ง   ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี  ๑๔  บา้นเนินเพชร             ช่ือ นายธีรพล ก่ิงนอก       ต าแหน่ง   ผูใ้หญ่บา้น 

        ๕) มีจ านวนพืน้ทีต่ามล าดับหมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ท่ี ๑   มีพื้นท่ี    ๑,๒๒๖ ไร่  
หมู่ท่ี ๒   มีพื้นท่ี   ๓,๑๕๓ ไร่ 
หมู่ท่ี ๓   มีพื้นท่ี   ๒,๗๓๐ ไร่ 
หมู่ท่ี ๔   มีพื้นท่ี   ๒,๕๖๐ ไร่ 
หมู่ท่ี ๕   มีพื้นท่ี   ๒,๐๕๐ ไร่ 
หมู่ท่ี ๖   มีพื้นท่ี   ๔,๕๘๐ ไร่ 
หมู่ท่ี ๗   มีพื้นท่ี   ๒,๐๓๘ ไร่ 
หมู่ท่ี ๘   มีพื้นท่ี   ๒,๐๑๕ ไร่ 
หมู่ท่ี ๙   มีพื้นท่ี   ๕,๑๓๐ ไร่ 
หมู่ท่ี ๑๐  มีพื้นท่ี   ๑,๙๕๖ ไร่ 
หมู่ท่ี ๑๑  มีพื้นท่ี   ๒,๖๔๙ ไร่ 
หมู่ท่ี ๑๒  มีพื้นท่ี   ๒,๐๔๐ ไร่ 
หมู่ท่ี ๑๓  มีพื้นท่ี   ๒,๕๐๐ ไร่ 
หมู่ท่ี ๑๔  มีพื้นท่ี   ๑,๒๗๖ ไร่ 
รวมพืน้ที่ทั้งส้ิน   ๓๕,๙๐๓ ไร่  

๒.๓ ข้อมูลประชากร  
- ขอ้มูลตามทะเบียนราษฎร์ประชากรทั้งส้ิน ณ  เดือน   พฤษภาคม  ๒๕๕๔  จ านวน ๖,๖๘๕ คน)  

แยกเป็น  ชาย    ๓,๓๓๗   คน 
หญิง  ๓,๓๔๘   คน 

- ขอ้มูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔  จ านวน ๔,๘๙๘ คน 
แยกเป็น  ชาย    ๒,๓๗๑   คน 

หญิง  ๒,๕๒๗   คน 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์/จปฐ. 

หมู่ที ่ ช่ือบ้าน 
เปรียบเทียบจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์/จปฐ. 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญงิ รวม 

๑ ตาเนิน ๒๘๖ ๑๘๙ ๒๘๓ ๑๘๕ ๕๖๙ ๓๗๔ ๑๘๗ ๑๐๔ 

๒ หนองขาม ๒๖๖ ๑๕๗ ๒๙๐ ๑๗๗ ๕๕๖ ๓๓๔ ๑๔๒ ๑๐๖ 

๓ โนนไร่ ๑๕๕ ๗๗ ๑๗๖ ๙๕ ๓๓๑ ๑๗๒ ๘๑ ๕๙ 
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๔ หนองโพธ์ิ ๒๑๔ ๑๗๔ ๒๐๔ ๑๗๘ ๔๑๘ ๓๕๒ ๙๒ ๘๙ 

๕ หวับึง ๓๒๘ ๒๕๔ ๓๓๓ ๒๗๖ ๖๖๑ ๕๓๐ ๑๖๓ ๑๔๐ 

๖ หนองแขม ๒๓๒ ๑๖๕ ๒๔๓ ๑๘๓ ๔๗๕ ๓๔๘ ๑๒๑ ๘๕ 

๗ โนนคูณ ๑๙๑ ๑๑๐ ๑๗๙ ๑๒๐ ๓๗๐ ๒๓๐ ๙๗ ๗๔ 

๘ โกรกกุลา ๓๒๘ ๒๖๗ ๓๒๙ ๒๗๗ ๖๕๗ ๕๔๔ ๑๙๘ ๑๐๔๘ 

๙ สามหลกัพฒันา ๒๓๙ ๑๘๔ ๒๔๐ ๑๙๑ ๔๗๙ ๓๗๕ ๑๓๓ ๑๐๔ 

๑๐ เนินทอง ๒๗๕ ๒๓๐ ๒๕๐ ๒๑๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๕๒๕ ๔๔๘ ๑๖๕ ๑๑๓ 

๑๑ บึงสง่า ๒๕๑ ๑๖๐ ๒๗๑ ๑๙๙ ๕๒๒ ๓๕๙ ๑๔๖ ๑๐๐ 

๑๒ เนินสมบูรณ์ ๒๕๕ ๑๗๖ ๒๒๙ ๑๗๘ ๔๘๔ ๓๕๔ ๑๒๕ ๙๗ 

๑๓ ราชภูมิ ๙๒ ๔๘ ๗๒ ๔๔ ๑๕๔ ๙๒ ๔๖ ๓๗ 

๑๔ เนินเพชร ๒๓๕ ๑๘๐ ๒๔๙ ๒๐๖ ๔๘๔ ๓๘๖ ๑๓๖ ๑๑๐ 

รวม ๓,๓๓๗ ๒,๓๗๑ ๓,๓๔๘ ๒,๕๒๗ ๖,๖๘๕ ๔,๘๙๘ ๑,๘๓๒ ๑,๓๖๖ 

ที่มา   : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  อ าเภอเนินสง่า  ณ  เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

: ฐานข้อมูล จปฐ.  ปี ๒๕๕๔ 

 

๒.๔ สภาพทางเศรษฐกจิ 

การประกอบอาชีพหลกัของประชากรทั้งต าบล คือ  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  เล้ียงสัตว ์  
นอกจากน้ียงัประกอบอาชีพ  อาชีพรับจา้ง  และคา้ขาย   

หน่วยธุรกจิในเขต อบต.   
ป้ัมน ้ามนัหวัจ่าย                                         ๖ แห่ง 
ป้ัมหลอด                                                   ๑๓ แห่ง 
โรงสี   ๑๑ แห่ง 

 
 
 
๒.๕ สภาพทางสังคม    

๑)  การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา   ๕ แห่ง 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก                                          ๒ แห่ง 
ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น/ห้องสมุดประชาชน ๑๔ แห่ง 

๒) ขอ้มูลผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยโรคเอดส์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 
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หมู่ท่ี 
ประเภทของผูไ้ดรั้บเบ้ียยงัชีพ 

รวม 
(คน) 

ผูสู้งอายุ
(คน) 

ผูพ้ิการ
(คน) 

ผูป่้วยเอดส์
(คน) 

๑. บา้นตาเนิน ๗๖ ๑๖ ๒ ๙๔ 
๒. บา้นหนองขาม ๙๗ ๒๔ ๒ ๑๒๓ 
๓. บา้นโนนไร่ ๔๑ ๑๔ - ๕๕ 

๔. บา้นหนองโพธ์ิ ๕๗ ๑๘ ๓ ๗๘ 
๕. บา้นหวับึง ๑๐๒ ๑๕ - ๑๑๗ 

๖. บา้นหนองแขม ๔๒ ๑๗ ๓ ๖๒ 
๗. บา้นโนนคูณ ๔๖ ๑๓ - ๕๙ 
๘. บา้นโกรกกุลา ๖๖ ๑๑ - ๗๗ 

๙. บา้นสามหลกัพฒันา ๔๖ ๒๓ ๑ ๗๐ 
๑๐. บา้นเนินทอง ๖๓ ๑๑ ๑ ๗๕ 
๑๑. บา้นบึงสง่า ๖๕ ๒๐ ๑ ๘๖ 

๑๒. บา้นเนินสมบูรณ์ ๖๔ ๙ - ๗๓ 
๑๓. บา้นราชภูมิ ๑๗ ๘ ๑ ๒๖ 
๑๔. บา้นเนินเพชร ๔๙ ๑๐ ๑ ๖๐ 

รวม ๘๓๑ ๒๐๙ ๑๕ ๑,๐๕๕ 
๓)  สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 

วดั ๗ แห่ง 
ส านกัสงฆ ์        ๒ แห่ง 
ศาลตาปู่   ๑ แห่ง 

 
 
 
๒.๖)  สาธารณสุข 

สถานีอนามยัประจ าต าบล/หมู่บา้น ๒ แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ๑ แห่ง 
อตัราการมีและใชส้้วมราดน ้ า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์
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๕) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กลุ่ม อปพร.        ๑  รุ่น   ๕๑ คน 
ผูป้ระสานพลงัแผน่ดินระดบัหมู่บา้น ๆ ละ ๒๕  คน ๓๒๕ คน 
หน่วยป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  ต าบลตาเนิน  (OTOS)        ๑๐   คน 
หน่วยกูชี้พ      ๑๐ คน 
หน่วยผจญเพลิง      ๒ คน 

๒.๗ การบริการพืน้ฐาน 
๑)  การคมนาคม 
มีถนนกรมทางหลวง (ลาดยางผวิแอสฟัลต)์ จ านวน  ๒  สาย  ๑. บา้นค่าย – ตาเนิน 
๒. บา้นตาเนิน – สามหลกัพฒันา 
๒)  การโทรคมนาคม 
ท่ีท าการไปรษณีย ์ ๑ แห่ง 
ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ ๑๔ ตู ้

การไฟฟ้า (ชัยภูมิ)   จ านวนหมู่บ้านทีใ่ช้ไฟฟ้า (ทีไ่ฟฟ้าเข้าถึง) จ านวน ๑๔  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรทีใ่ช้
ไฟฟ้า  ประมาณ  ๑,๘๓๒ ครัวเรือน 
๒.๘. แหล่งน า้ธรรมชาติ 

๖.๑) บึงละหานลูกนก ตั้งอยูบ่า้นโนนไร่  หมู่ท่ี ๓ ต.ตาเนิน  มีเน้ือท่ี  ๓,๕๐๐  ไร่ 
๖.๒) บึงตาเนิน  เป็นบึงขนาดใหญ่ ตั้งอยูร่ะหวา่ง ๕ หมู่บา้น คือ หมู่ ๑,๕,๑๐,๑๑,๑๒ มีเน้ือท่ี ๘๐ ไร่ 
๖.๓) ชลประทานหนองแขม  ตั้งอยูบ่า้นหนองแขม  หมู่ท่ี  ๖  ต.ตาเนิน มีเน้ือท่ี ๑๘๐ ไร่ 
๖.๔) บึงปืด  ตั้งอยูบ่า้นบึงสง่า  หมู่ท่ี  ๑๑  ต.ตาเนิน มีเน้ือท่ี ๑๑๒  ไร่ 

๒.๙ ศักยภาพในต าบล 
๑) ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภา  อบต.  ตาเนิน 
(๑)  นางวไิล  ค าจนัทร์ดี       ประธานสภา               
(๒) นางสิริญากร หมัน่ค า               รองประธานสภา          
(๓) นายปณวฒัน์ ประกายเพชร          เลขนุการสภาฯ 
(๔) นายทองดี  สีดาวงศ ์      สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑     
(๕) นายภคิน  ค าจนัทร์ดี     สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑ 
(๖) นายจ าปา  ศรีวงศ ์    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๒ 
(๗) นายมนตรี  ครองหนองขาม    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๒ 
(๘) นายชชัวาล  โพธ์ินอก    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๓ 
(๙) นายกุล  ละหานนอก  สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๓ 
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(๑๐) นายชาน  ยางธิสาร      สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๔ 
(๑๑) นายเพิกศกัด์ิ สีมะยา    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๔ 
(๑๒) นางราตรี  ทองสาย    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๕ 
(๑๓) นางละออ  ฤทธ์ิก าลงั        สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๕ 
(๑๔) นางนิธิสา   สิงห์จนัทร์     สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๖ 
(๑๕) นายวอ่น  แขนสันเทียะ    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๖ 
(๑๖) นายสมยศ  เก่งนอก                สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๗   
(๑๗) นางมานะ  สงพะเนาว ์  สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๗ 
(๑๘) นายอุทยั  วงัสันเทียะ    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๘ 
(๑๙) นายณรงค ์  พิมพก์ลาง  สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๘ 
(๒๐) นางละเอียด แก่กลาง    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๙ 
(๒๑) นายเชิง  ปราบโจร   สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๙ 
(๒๒) นายแถม  แขตสันเทียะ  สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑๐ 
(๒๓) นายอุทยั  ค าดี    สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑๐ 
(๒๔) นายเวิน  ผอ่งสี      สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑๑ 
(๒๕) นายทศันยั  สุขประสาร  สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑๒ 
(๒๖) นายมานิตย ์ ฤทธ์ิก าลงั  สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑๒  
(๒๗) นายอุบล  ยิง่สันที้ยะ   สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑๓ 
(๒๘) นายสุทน  เคนสันเทียะ       สมาชิกสภา       อบต.    หมู่ท่ี    ๑๔ 

ฝ่ายบริหาร  อบต.  ตาเนิน  
๑.   นางอุไร  โคค าลา  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
๒.   นายนิยม  แกว้ถาวร รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

     ๓.   นายบุญยิง่  จอมสันเทียะ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
     ๔.   นางสาวสีวกิา ศรีวงษ ์               เลขานุการนายก  อบต. 
 
จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  มีจ านวน  ๓๗   คน   

ต าแหน่งในส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๗  คน 
      ๑.  นายปณวฒัน์   ประกายเพชร ปลดั  อบต.ตาเนิน     
      ๒.  นายสมโภชน์   พรโสภิณ   หวัหนา้ส านกัปลดั 
 ๓. พนัจ่าเอกชชัพล แสงชมพ ู นิติกร 
 ๔.        –  วา่ง  -  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป    
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 ๕. นางสาวนิสาชล ศรีนวกุล นกัพฒันาชุมชน  
      ๖.  นายเสกสรรค ์ บุพโต    บุคลากร 
 ๗. นางสาวจุฑาธิป       ศรีลอง     เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 
 ๘.  นางสาวเสาวนิตย ์ ประยรูพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 ๙.  จ  ่าเอกพงศกร  คะสกุล  เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 ๑๐.    -วา่ง-   เจา้พนกังานธุรการ 
      ๑๑.  นายสมร  เกสันเทียะ ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน 

๑๒. นางสาวนิศรา คุม้หมู่    ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
๑๓. น.ส.ปรียาดา   คุม้ตาเนิน ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน         
๑๔.  นางล าไย  เช้ือจนัอดั แม่บา้น 

 ๑๕.  นายธิรวทุธ  อุลิศนนัท ์ ยาม 
 ๑๖.  นายเชิดชนม ์ ค าจนัทร์ดี พนกังานขบัรถยนต์ 
 ๑๗.  นายสนธยา  หล่าบุตรศรี คนงานประจ ารถขยะ 
 ๑๘.  นายอคัราช  โพยนอก คนงานประจ ารถขยะ 
 ๑๙.  นายปิยวฒัน์ วรรณกลู คนขบัรถขยะ 
        ต าแหน่งในส่วนการคลงั  จ านวน  ๗    คน   
     ๑.  นายชูวทิย ์      พิมสิม     ผูอ้  านวยการกองคลงั    
      ๒.  นางสาวยภุาภรณ์    พนัธะไหล นกัวชิาการเงินและบญัชี   
      ๓.    - วา่ง -   เจา้พนกังานการเงินและบญัชี   
      ๔.  นางสาวศิริพร เตยกุญชร เจา้พนกังานพสัดุ  
 ๕.     - วา่ง -   เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
      ๖.  นายสรวชิญ ์   ธงชยั  ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้

๗. นางนภาพร       รอดสิน              ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี    
 ๘.  นางพจมาน  สิงห์ลา  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
 ๙.  นางสาวขนิษฐา เขตขาม  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้
 
 
         ต าแหน่งในส่วนโยธา   จ านวน  ๕   คน    
      ๑.  นายอ านาจ      ป้อพนัธ์ดุง         ผูอ้  านวยการกองช่าง 
      ๒.  นายวรวทิย ์    เสมียนชยั   นายช่างโยธา     
 ๓.  นายมานพ      แกว้พลยั          ผูช่้วยนายช่างโยธา   
      ๔.  นายอนุรักษ ์  หวงัเชิดกลาง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า   



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๑๘ 
 

 ๕.  นายวฒิุชยั  วสุิทธิสาย ผูช่้วยช่างเขียนแบบ 
        ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   จ านวน    ๘   คน    
      ๑.  นางปิยาภรณ์  กกกลาง           นกัวชิาการศึกษา    
     ๒.  นางพรทิพย ์          คีรีนิล  ครูผูดู้แลเด็ก 
     ๓.  นางเรณู                 กาละ                 ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 
 ๔.  นางสาวศรุตา   เจริญวฒัน์ ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 
 ๕.  นางสาวศุภจิรา สมศรี  ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 
 ๖.  นางสาวจิราวรรณ ค าจนัทร์ดี ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 
 ๗. น.ส.ฉววีรรณ์  คลองหนองขาม ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 
 ๘. นางขวญัจิตร  ตาก่ิมนอก ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 
  
  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา       - คน 
มธัยมศึกษาตอนตน้      ๑ คน 
มธัยมศึกษาตอนปลาย      ๒ คน 
ปวช. – ปวส.       ๓ คน 
ปริญญาตรี     ๒๐ คน 
ปริญญาโท       ๕ คน 

รวม    ๓๗ คน 
๒.๑๐ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
         ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗    ๒๓,๕๓๘,๖๗๘.๘๔ บาท 
         รายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเก็บเอง                      ๕๖๕,๘๕๕.๓๒ บาท           
         รายไดท่ี้ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให ้         ๑๒,๔๘๓,๔๕๔.๕๒ บาท 
         เงินอุดหนุนจากรัฐบาล           ๑๐,๔๘๙,๓๖๙ บาท 
 
 
 
การคลงัทอ้งถ่ินเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย ยอ้ยหลงั  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) 

ปี พ.ศ. 
รายการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รายรับ ๒๑,๒๕๔,๐๓๓.๔๘ ๑๙,๑๘๒,๗๓๗.๗๖ ๒๐,๘๖๙,๕๘๖.๙๒ ๒๕,๘๑๖,๕๑๐.๒๒ ๒๓,๕๓๘,๖๗๘.๘๔ 

รายจ่าย ๑๖,๕๐๐,๔๙๗.๐๘ ๑๕,๑๗๓,๒๗๙.๐๙ ๑๗,๑๘๐,๓๐๖.๔๐ ๑๗,๗๑๘,๖๑๙.๑๑ ๒๐,๗๑๑,๘๒๖.๑๔ 
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ทีม่า : ส่วนการคลงั อบต. ตาเนิน  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 
๒.๑๑ ศักยภาพของชุมชนแลพืน้ที่ 
 การรวมกลุ่มของประชาชน     ๒๕ กลุ่ม 

แยกประเภทกลุ่ม 
          กลุ่มอาชีพ     ๑๑ กลุ่ม 
          กลุ่มออมทรัพย ์    ๑๔ กลุ่ม 
๒.๑๒ สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในระยะทีผ่่านมา 

การพฒันาท้องถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ภายใต้ขอบเขตพื้นท่ี ๕๗.๑๙๕๒ 
ตารางกิโลเมตร  ในปี ๒๕๕๗ โดยการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินจะด าเนินการครอบคลุม          
การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วย  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ๒) ยุทธศาสตร์        
ด้านการพัฒนาแหล่งน ้ า ๓) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม                  
๕) ยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ๖) ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหาร  โดย
มีผลการด าเนินงานดงัน้ี  โครงการพฒันาทั้งหมด  ๖  ยทุธศาสตร์ โครงการตามแผนพฒันาสามปี ประจ าปี 
๒๕๕๗  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน จ านวน ๗๒ โครงการ โครงการท่ีด าเนินการได้จริง  
จ  านวน ๕๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ ของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (เฉพาะปี 
๒๕๕๗) รายละเอียดตามแบบสรุปการติดตามแผนพฒันาสามปี (ประจ าปี  ๒๕๕๗  –  ๒๕๕๙)  ดงัน้ี 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๐ 
 

สรุปการติดตามแผนพฒันาสามปี  (ประจ าปี  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี  ประจ าปี  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ปีที่ ๑   ๒๕๕๗ ปีที่ ๒   ๒๕๕๘ ปีที่ ๓   ๒๕๕๙ รวม 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)   โครงการ (บาท)   โครงการ  (บาท)  

๑.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน                 
๑.๑  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุง ๗๑ ๑๒๗,๐๒๖,๐๐๐.- ๖๘ ๓๐,๗๗๓,๕๐๐.- ๒๐ ๗,๙๑๕,๐๐๐.- ๑๕๙ ๑๖๕,๗๑๔,๕๐๐.- 
รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน ้า         
๑.๒ พฒันาระบบจราจร ๖ ๒๙๐,๐๐๐.- ๘ ๕๘๕,๐๐๐.- ๔ ๒๒๕,๐๐๐.- ๑๘ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- 
๑.๓  พฒันาระบบสาธารณูปโภค ๕๔ ๓๗,๐๐๗,๐๐๐.- ๓๗ ๓๐,๕๓๕,๐๐๐.- ๑๕ ๑๙,๐๑๕๐,๐๐๐.- ๑๐๖ ๘๖,๑๖๙๒,๐๐๐.- 
 ๒. ด้านแหล่งน า้         
๒.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม              ๒๑ ๒๙,๑๔๐,๐๐๐.- ๑๒ ๗๐,๔๖๐,๐๐๐.- ๗ ๒๘,๙๓๐,๐๐๐.- ๔๐ ๑๒๘,๕๓๐,๐๐๐.- 
แหล่งเก็บกกัน ้า         
๒.๒ การขดุเจาะแหล่งน ้า ๓๐ ๔๐,๘๔๐,๐๐๐.- ๑๐ ๕,๐๓๖,๐๐๐.- ๒ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- ๔๒ ๔๗,๖๗๖,๐๐๐.- 
๓. ด้านเศรษฐกจิ         
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน ๑๒ ๑,๒๕๐,๐๐๐.- ๗ ๑,๗๒๐,๐๐๐.- - - ๑๙ ๒,๙๗๐,๐๐๐.- 
๓.๒ พฒันาการเกษตร ๙ ๘๒๐,๐๐๐.- ๗ ๔๗๕,๐๐๐.- ๕ ๕๑๕,๐๐๐.- ๒๑ ๑,๗๑๐,๐๐๐.- 
          
 

 

 

 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ปีที่ ๑   ๒๕๕๗ ปีที่ ๒   ๒๕๕๘ ปีที่ ๓   ๒๕๕๙ รวม 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)   โครงการ (บาท)   โครงการ  (บาท)  

๔. ด้านสังคม         
๔.๑ งานสวสัดิการสังคม ๗ ๕,๓๖๒,๐๐๐.- - - - - ๗ ๕,๓๖๒,๐๐๐.- 
๔.๒ ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา ๑๒ ๑,๗๓๐,๐๐๐.- ๖ ๒,๐๕๕,๐๐๐.- ๑ ๓๐,๐๐๐.- ๑๙ ๓,๘๑๕,๐๐๐.- 
วฒันธรรม         
๔.๓ การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ ๔ ๒๙๗,๐๐๐.- ๓ ๔๒๕,๕๐๐.- - - ๗ ๗๒๒,๕๐๐.- 
ขอ้มูลข่าวสาร         
๔.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ๑๑ ๑,๑๕๐,๐๐๐.- ๔ ๒๙๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐,๐๐๐.- ๑๖ ๑,๕๑๐,๐๐๐.- 
๔.๕ พฒันาการศึกษา ๙ ๕,๓๒๘,๘๐๘๕.- ๓ ๒,๕๔๕,๐๐๐.- ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๓ ๑๐,๐๓๗๓,๐๘๕.- 
๕. การพฒันาทรัพยากรธรรม         
ชาติและส่ิงแวดล้อม         
๕.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนกั ๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐,๐๐๐.- - - ๒ ๖๐,๐๐๐.- 
ในการจดัการทรัพยากรธรรม          
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม                 
๕.๒ การจดัระบบนิเวศ ๔ ๑,๔๕๐,๐๐๐.- ๒ ๑๐๐,๐๐๐.- - - ๖ ๑,๕๕๐,๐๐๐.- 
๕.๓ การบ าบดัและจดัเก็บขยะ ๒ ๔๐๐,๐๐๐.- - - ๒ ๗๐๐,๐๐๐.- ๔ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- 
         

 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ปีที่ ๑   ๒๕๕๗ ปีที่ ๒   ๒๕๕๘ ปีที่ ๓   ๒๕๕๙ รวม 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)   โครงการ (บาท)   โครงการ  (บาท)  

๖. การพฒันาการเมืองและการบริหาร         
๖.๑ พฒันาการเมือง ๑ ๕๐,๐๐๐.- - - ๓ ๑๘๐,๐๐๐.- ๔ ๒๓๐,๐๐๐.- 
๖.๒ พฒันาการบริหาร ๑๐ ๓,๕๒๘,๘๐๐.- ๕ ๕,๒๑๑,๘๐๐.- ๑ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๖ ๖,๘๓๙,๘๐๐.- 

รวม ๒๖๔ ๒๕๓,๖๘๙,๓๘๕.- ๑๗๓ ๑๕๐,๒๕๐,๕๐๐.- ๖๔ ๖๖,๐๑๐,๐๐๐.- ๔๙๙ ๔๖๕,๙๕๔,๘๘๕.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี  ๒๕๕๗  (ช่วงไตรมาส  ที ่ ๒ , ๓ , ๔) 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๓ 
 

************** 
 จ านวนโครงการ โครงการทีอ่ยู่ โครงการที่ยงั โครงการทีม่ี จ านวนโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ ทีแ่ล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ การยกเลกิ ทีบ่รรจุในแผน 
          ด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน           
๑.๑  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุง  ๑๒ ๑๐๐ - - - - - - ๑๒ ๑๐๐ 
รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน ้า           
๑.๒ พฒันาระบบจราจร  ๑ ๕๐๐ - - ๑ ๕๐ - - ๒ ๑๐๐ 
๑.๓  พฒันาระบบสาธารณูปโภค  ๒ ๑๐๐ - - - - - - ๒ ๑๐๐ 
๒.  ด้านการพฒันาแหล่งน า้           
๒.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งเก็บกกัน ้า - - - - - - - - - - 
๒.๒ การขดุเจาะแหล่งน ้า ๑ ๑๐๐ - - - - - - ๑ ๑๐๐ 
๓. ด้านเศรษฐกจิ           
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน  ๑ ๑๐๐ - - - - - - ๑ ๑๐๐ 
๓.๒ พฒันาการเกษตร  - - - - - - - - - - 
           
           
 
 
 

 จ านวนโครงการ โครงการทีอ่ยู่ โครงการที่ยงั โครงการทีม่ี จ านวนโครงการ



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๔ 
 

ทั้งหมด 
ยุทธศาสตร์ ทีแ่ล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ การยกเลกิ ทีบ่รรจุในแผน 

          ด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๔. ด้านสังคม           
๔.๑ งานสวสัดิการสังคม   ๓ ๗๕ - - ๑ ๒๕ - - ๔ ๑๐๐ 
๔.๒ ส่งเสริมการกีฬาศาสนาวฒันธรรม   ๗ ๖๔ - - ๔ ๓๖ - - ๑๑ ๑๐๐ 
๔.๓ การเพิ่มช่องทางในการรับรู้  ๑ ๑๐๐ - - - - - - ๑ ๑๐๐ 
      ขอ้มูลข่าวสาร           
๔.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ๕ ๔๖.๑๕ - - ๘ ๖๑.๕๓ - - ๑๓ ๑๐๐ 
๔.๕ พฒันาการศึกษา (๔) ๖ ๖๖.๖๖ - - ๓ ๓๓.๓๓ - - ๙ ๑๐๐ 
๕. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ           
ส่ิงแวดล้อม           
๕.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนกั   - - - - - - - - - - 
ในการจดัการทรัพยากรธรรม           
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม           
๕.๒ การจดัระบบนิเวศ  ๒ ๑๐๐ - - - - - - ๒ ๑๐๐ 
๕.๓ การบ าบดัและจดัเก็บขยะ  - - - - - - - - - - 
 

 จ านวนโครงการ โครงการทีอ่ยู่ โครงการที่ยงั โครงการทีม่ี จ านวนโครงการ



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๕ 
 

ทั้งหมด 
ยุทธศาสตร์ ทีแ่ล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ การยกเลกิ ทีบ่รรจุในแผน 

          ด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๖. การพฒันาการเมืองและการบริหาร           
๖.๑ พฒันาการเมือง  ๓ ๑๐๐ - - - - - - ๑ ๑๐๐ 
๖.๒ พฒันาการบริหาร  ๘ ๑๐๐ - - - - - - ๘ ๑๐๐ 

รวม  (๔๘) ๕๔ ๗๙.๑๖ - - ๑๗ ๒๓.๖๑ - - ๗๒ ๑๐๐ 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๔ 
 

ยุทธศาสตร์การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน  ปี  ๒๕๕๗ 
 ************************************ 

ยทุธศาสตร์ จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการท่ี
ไดป้ฏิบติั 

ร้อยละตาม
ความส าเร็จ 

๑.การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุง รักษาถนน 

สะพาน ท่อระบายน ้า 
๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

    ๑.๒ การพฒันาระบบจราจร ๒ ๑ ๕๐ 
    ๑.๓ การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ๒ ๒ ๑๐๐ 
๒.การพฒันาแหล่งน ้า 
  ๒.๑ การพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมแหล่งเกบ็กกัน ้า 

๐ ๐ ๐ 

  ๒.๒ การขดุเจาะแหล่งน ้า ๑ ๑ ๑๐๐ 
๓. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ    
 ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน ๒ ๒ ๑๐๐ 
 ๓.๒ พฒันาการเกษตร ๑ ๑ ๑๐๐ 
๔.การพฒันาดา้นสงัคม 
  ๔.๑ งานสวสัดิการสงัคม ๔ ๓ ๗๕ 
  ๔.๒ ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วฒันธรรม ๑๑ ๗ ๖๔ 
  4.3 การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ขอ้มลู
ข่าวสาร 

๑ ๑ ๑๐๐ 

  ๔.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๑๓ ๕ ๓๘.๔๖ 
  ๔.๕ พฒันาการศึกษา ๙ ๖ ๖๖.๖๖ 
๕.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๕.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนกัในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

๒ ๒ ๑๐๐ 

  ๕.๒ การจดัระบบนิเวศ ๑ ๑ ๑๐๐ 
๖.การพฒันาการเมือง การบริหาร    
  ๖.๑ พฒันาการเมือง ๓ ๓ ๑๐๐ 
  ๖.๒ พฒันาการบริหาร ๘ ๘ ๑๐๐ 

รวม ๗๒ ๕๔ ๗๕ 

 
 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๕ 
 

สรุปโครงการตามข้อบัญญัติซ่ึงมกีารด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  ปี  ๒๕๕๗ 
***************************** 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ปรากฏตามแผน/

ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้ว
เสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

๑.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน      
๑.๑ แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน ้าท่อระบายน ้า 
   ๑)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี ๒  

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๓ หนา้ ๖๙ 

/ 
 

 /  

   ๒) โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นโนน
ไร่ หมู่ท่ี ๓ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๒๑ หนา้ ๗๑ 

/ 
 

 /  

  ๓)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นหวับึง  
หมู่ท่ี  ๕ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๓๗  หนา้ ๗๔ 

/ 
 

 /  

  ๔)โครงการซ่อมแซมถนลกูรัง 
สายหนองแขม – หนองโจด หมู่ท่ี ๖ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔๘  หนา้ ๗๖ 

/ 
 

 /  

   ๕)โครงการซ่อมแซมถนลกูรัง 
สายชลประทาน-บา้นนอ้ยหนองแดง หมู่ท่ี ๖ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๔๓  หนา้ ๗๕ 

/ 
 

 /  

   ๖)โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง 
สายชลประทาน-หนองเลียบ หมู่ท่ี ๖ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔๙  หนา้ ๗๗ 

/ 
 

 /  

   ๗)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นโนน
คูณ  หมู่ท่ี ๗ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๔๙  หนา้ ๗๗ 

/ 
 

 /  

   ๘)โครงการก่อสร้างถนน 
ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก ภ า ย ใน ห มู่ บ้ า น                
บา้นโกรกกลุา หมู่ท่ี ๘ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๖๑  หนา้ ๗๙ 

/ 
 

 /  

  ๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้น บา้นบึงสง่า หมู่ท่ี ๑๑ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๐๑  หนา้ ๘๘ 

/ 
 

 /  

 
 
โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ปรากฏตาม ผลการด าเนินงาน 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๖ 
 

แผน/ปี ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

๑.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
 ๑๐)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เนินสมบูรณ์ หมู่ท่ี ๑๒  

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๐๓      
หนา้ ๘๘ 

/ 
 

 /  

  ๑๑)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้น 
ราชภูมิ หมู่ท่ี ๑๓ 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๑๓       
หนา้ ๙๐ 

/ 
 

 /  

  ๑๒) โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ 
การเกษตรสายหลงับ่อขยะ-ล าหว้ยโกรกมะ
เคร็ง หมู่ท่ี ๑๔ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๒๖     
หนา้ ๙๓ 

/ 
 

 /  

๑.๒ แนวทางการพฒันาระบบจราจร 
  ๑) โครงการรณรงคล์ดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และเทศกาล
สงกรานต ์

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๔๒     
หนา้ ๙๗ 

/ 
 

 /  

  ๒) โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ประชาชนเก่ียวกบัการป้องกนัภยัและภยั
พิบติัต่าง ๆ 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๓๕     
หนา้ ๙๖ 

 
 

 /  

๑.๓ แนวทางการพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
  ๑)อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
จตุัรัส 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๖๔,๑๗๒ 
หนา้ ๑๐๒-๑๐๓ 

/ 
 

 /  

  ๒)อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอ
จตุัรัส 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๐๒           
หนา้ ๑๐๘ 

/ 
 

 /  

 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๗ 
 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

๒. การพฒันาแหล่งน า้ 

  ๒.๑ แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  แหล่งกกัเกบ็น า้ 
               - - - - - - 
   ๒.๒  การขุดเจาะแหล่งน า้ 
   ๑)โครงการขดุลอกล าหว้ยเสียว  
บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี ๔ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๔๔           
หนา้ ๑๒๖ 

/ 
 

 /  

๓.การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

   ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมอาชีพและการลงทุน 
๑) โครงการจา้งนกัเรียน  

นกัศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน
และวนัหยดุ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๖  หนา้ ๑๓๗ 

/ 
 

 /  

  ๒) โครงการจดัฝึกอบรมอาชีพท่ี 
สนใจใหก้บักลุ่มสตรีและผูสู้งอาย ุ  
ทั้ง ๑๔ หมู่บา้น 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๗,๑๘           
หนา้ ๑๓๗ 

/ 
 

 /  

  ๓.๒ แนวทางการพฒันาการเกษตร 
  ๑)โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น 
อาชีพในชุมชนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดบัต าบล 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๑ หนา้ ๑๓๙ 

/ 
 

 /  

๔.การพฒันาด้านสังคม 

  ๔.๑ แนวทางการพฒันางานด้านสวสัดิการสังคม 
๑) โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกนั 

หนาว/เส้ือกนัหนาวเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัหนาวต าบลตาเนิน 

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

 
 
 
 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๘ 
 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

  ๔.๑ แนวทางการพฒันางานด้านสวสัดิการสังคม (ต่อ) 
    ๑) โครงการส่งเสริมและพฒันา 
ศกัยภาพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการในการดูแลสุขภาพ
และสภาวะจิตท่ีดี  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

   ๒)โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของผู ้
พิการ  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๘) 

 
 

  / 

  ๓) สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอาย ุ 
ผูพ้ิการ ผูติ้ดเช้ือเอดส์ สงเคราะห์ถุงยงัชีพ
แก่คนยากจนและผูป้ระสบภยัพิบติัในต าบล
ตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑-๔           
หนา้ ๑๔๓ 

/ 
 

 /  

  ๔.๒  แนวทางการส่งเสริมการกฬีา ศาสนา วฒันธรรม 
  ๑)โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนกังาน อบต. พนกังานจา้ง 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๖ หนา้ ๑๔๗ 

 
 

 /  

  ๒) โครงการจดังานกีฬาและการ 
สนบัสนุนการแข่งขนักีฬาทุกระดบั 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๕ หนา้ 
๑๔๘ 

/ 
 

 /  

  ๓)โครงการอนุรักษแ์ละสืบสาน 
ประเพณีทอ้งถ่ินจดังานประเพณีวนัลอย
กระทงประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๔๖ 

/ 
 

 /  

  ๔)โครงการส่งเสริมประเพณีรด 
น ้าด าหวัวนัสงกรานตแ์ละงานวนัผูสู้งอายุ
ระดบัต าบลในเขตต าบล  ตาเนิน  ประจ าปี  
๒๕๕๗  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

 
 
 
 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๒๙ 
 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

  ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการกฬีา ศาสนา วฒันธรรม (ต่อ) 
  ๕)โครงการจดังานประเพณีแห่ 
เทียนเขา้พรรษา ประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๔๖ 

/ 
 

 /  

  ๖)โครงการจดังานไหวศ้าลปู่ ตา  
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๔๖ 

/ 
 

 /  

  ๗) โครงการบวชชีพราหมณ์  
ประจ าปี ๒๕๕๗  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

   ๘)โครงการบวชสามเณรภาค 
ฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๔๖ 

   / 

  ๙)โครงการสนบัสนุนและ 
ส่งเสริมการแข่งขนักีฬาระดบัปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

  ๑๐) โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ลานกีฬาหมู่บา้น  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

  ๑๑)โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา
ทั้ง ๑๔ หมู่บา้น 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๒ หนา้ 
๑๔๘ 

/ 
 

 /  

   ๔.๓ แนวทางการเพิม่ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 ๑)โครงการหนงัสือพิมพแ์ละ 
วารสาร 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๘ หนา้ ๑๕๐ 

/ 
 

 /  

   ๔.๔  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ 
๑) โครงการจดัอบรมเยาวชน 
ชุดป้องกนัยาเสพติด 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๓๙ หนา้ ๑๕๓ 

/ 
 

 /  

 
 
 



บทท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๓๐ 
 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

   ๔.๔ แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ (ต่อ) 
๒)โครงการฝึกบรมซอ้มแผน 
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

แผนปี ๒๕๕๗    
ขอ้ ๔๑  หนา้ 
๑๕๔ 

/ 
 

 /  

๓)โครงการจดัระบบการแพทย ์
ฉุกเฉิน (EMS) ประจ าต าบล  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

 
 

  / 

๔)โครงการฝึกอาชีพอบรมการ 
พฒันาสตรีและครอบครัวในพื้นท่ี
ต าบลตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี  
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

๕)โครงการควบคุมและป้องกนั 
โรคเอดส์ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔๘  หนา้ 
๑๕๕ 

/ 
 

 /  

๖)โครงการฝึกอบรมซอ้มแผน 
ภยัทางถนนและอคัคีภยั  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

๗)โครงการป้องกนัรณรงคแ์ละ 
ปราบปรามยาเสพติดต าบลตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๔๒ หนา้ 
๑๕๔ 

/ 
 

 /  

๘)โครงการเยาวชนป้องกนัภยั แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๔๒ หนา้ 
๑๕๔ 

/ 
 

 /  

๙)โครงการสภาเยาวชนต าบล 
ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

๑๐)โครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุง 
สุข แบบ ABC  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 
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โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

4.4 แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ (ต่อ) 
๑๑) โครงการจดัหาวสัดุ 
สาธารณสุขป้องกนัโรคในคนและ
สัตว ์

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๓๔ หนา้ 
๑๕๒ 

/ 
 

 /  

๑๒)โครงการผูป้ระสานพลงั 
แผน่ดินระดบัหมู่บา้น 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๔๐  หนา้ 
๑๕๓ 

/ 
 

 /  

๑๓)โครงการบา้นเทิดไทอ้งคร์าชนั  
 

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

๑๔) โครงการส่งเสริมการจดั 
กิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตต าบล
ตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๓๖  หนา้ 
๑๕๒ 

  /  

๑๕) โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
ทศันศึกษาเพื่อการเรียนรู้  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

๑๖)สนบัสนุนกองทุนสวสัดิการ 
ชุมชน/หมู่บา้นในต าบลตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔๗  หนา้ 
๑๕๕ 

/ 
 

 /  

๑๗)โครงการวนัเด็กแห่งชาติ แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๖๒  หนา้ 
๑๕๙ 

/ 
 

 /  

๑๘)โครงการสายใยสัมพนัธ์ ครู  
นกัเรียน ผูป้กครอง อบต.ตาเนิน  
 

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/
ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 
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โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ

รายจ่าย 
ปรากฏตามแผน/

ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ ด าเนินการ อยู่ใน ไม่อยู่ใน

4.4 แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ (ต่อ) 
๑๙)โครงการส่งเสริมและ 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
สังกดั อบต.ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

๒๐)โครงการสนบัสนุนอาหาร 
เสริม(นม) ใหก้บัโรงเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

แผนปี ๒๕๕๗    
ขอ้ ๖๑  หนา้ 
๑๕๘ 

/ 
 

 /  

๒๑)โครงการสนบัสนุนอาหาร 
กลางวนัใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๖๑  หนา้ 
๑๕๘ 

/ 
 

 /  

๒๒)สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
ใหก้บักลุ่มโรงเรียนต าบลตาเนิน ๕ 
โรงเรียน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๖๐  หนา้ 
๑๕๘ 

/ 
 

 /  

๒๓)โครงการสนบัสนุนวสัดุ  
อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนให้
โรงเรียน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๕๓ หนา้ 
๑๕๗ 

/ 
 

 /  

๕.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   ๕.๑ แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- - - - - - 

    ๕.๒ แนวทางการจัดระบบนิเวศ 
๑)โครงการส่งเสริม ปรับปรุง  
แกไ้ข อนุรักษฟ้ื์นฟูส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ลดภาวะโลกร้อน 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๓ หนา้ ๑๖๑ 

/ 
 

 /  

๒)โครงการรณรงคป์ลูกป่า 
ตามพระราชเสาวนียข์องสมเด็จ
พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔ หนา้ ๑๖๑ 

/ 
 

 /  
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แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ แผน แผน 

 ๖.การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

   ๖.๑ แนวทางการพฒันาการเมือง 
๑)โครงการจดัเวทีประชาคม 
หมู่บา้น/ต าบล (การขบัเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการและแผนพฒันา
สามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑  หนา้ ๑๖๔ 

/ 
 

 /  

๒)โครงการจดัตั้งศูนยคุ์ม้ครอง 
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนในต าบลตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๗  หนา้ ๑๖๖ 

/ 
 

 /  

๒)โครงการราษฎร์รัฐรวมใจ 
ทอ้งถ่ินสะอาดและเรียนรู้กฎหมาย 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๖ หนา้ ๑๖๕ 

/ 
 

 /  

๖.๒ แนวทางการพฒันาการบริหาร 
๑)โครงการฝึกอบรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานส่วนต าบลพนกังานจา้ง 

แผนปี ๒๕๕๗    
ขอ้ ๘ หนา้ ๑๖๗ 

  /  

๒)โครงการพฒันาและเพิ่ม 
ศกัยภาพการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลของคณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๘  หนา้ ๑๖๗ 

/ 
 

 /  

๓)โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ี 
ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลตา
เนิน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๓  หนา้ 
๑๖๗ 

/ 
 

 /  

๔)โครงการจดังานพระราชพิธี  
รัฐพิธี และงานพิธี 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๗  หนา้ 
๑๖๘ 

/ 
 

 /  

 

โครงการตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/
ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว ด าเนินการ อยู่ใน ไม่อยู่

๕.๓ แนวทางการบ าบัดและจัดเกบ็ขยะ 
- - - - - - 
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เสร็จ ไม่แล้วเสร็จ แผน ในแผน 

   ๖.๒ แนวทางการพฒันาการบริหาร (ต่อ) 
        ๕)โครงการต่อเติมหอ้งครัว 
อาคารศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ อบต.
ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

     ๖)โครงการก่อสร้างก าแพงกนั
ดินและร้ัวอาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กโกรกกุลา   

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

    ๗)โครงการจา้งเหมาติดตั้งมุง้ 
ลวด ประตู-หนา้ต่างศูนย์
พฒันาการเรียนรู้ อบต.ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

   ๘)โครงการเทพื้นคอนกรีต 
เสริมเหล็กโรงจอดรถยนต ์
 อบต.ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

 
 

  / 

รวม  ๗๒  โครงการ รวมงบประมาณ ๗,๖๕๑,๘๐๕.๖๖  ๕๑ ๒๑ 

 
สรุปโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

ทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาต าบลประจ าปี   
********************* 

 

ข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวนโครงการ ปรากฏในแผน ไม่ปรากฏในแผน หมายเหตุ 

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย    
ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

 
๗๒ 

 
๕๑ ๒๑ ๗๐.๘๓ % 

 
 
 

สรุป 
 โครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๕๗   จ านวน  ๗๒  โครงการ  ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี   จ  านวน   ๕๑   โครงการ   ไม่ปรากฏในแผน  จ านวน   ๒๑   โครงการ    
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คิดเป็น     ๗๐.๘๓     เปอร์เซ็นต ์
 
การค านวณร้อยละของสัดส่วน 
 

            จ  านวนโครงการในขอ้บญัญติัท่ีเป็นไปตามแผนพฒันา  *  ๑๐๐%     =  % 
 

จ านวนโครงการในขอ้บญัญติัทั้งหมด 
 
ส่วนที ่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑.  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนด าเนินงานประจ าปีจะด าเนินการไดน้อ้ยกวา่แผนพฒันาสามปี 
๒. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
๓. ประชาชนบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือการด าเนินกิจกรรม / โครงการ  เท่าท่ีควร 

 



บทท่ี ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ๓๔ 
 

บทที ่ ๓ 
การวเิคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ หลกัและแนวคิดในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
       นโยบายของรัฐบาล 

สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงต่อสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 
วนัศุกร์ที่ ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ 

 
              ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย ๑๑ ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศวา่ดว้ยการเขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาเป็น
หลกัส าคญั ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงทรงเนน้ความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุม้กนัมาเป็นแนวคิด ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๑ แนวทางของ คสช. และ
ความตอ้งการของประชาชน เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ซ่ึงนโยบายทุกด้านตอ้งการสร้างความ
เขม้แข็งแก่องคก์รการปกครองทุกระดบั ตั้งแต่ทอ้งถ่ินถึงประเทศ ตอ้งการเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีย ัง่ยืน
และตอ้งการใหป้ระชาชนเกิดความชดัเจน รู้ล่วงหนา้วา่ประเทศจะกา้วทางไหน เพื่อเตรียมตวัไดถู้กตอ้ง 
นโยบายรัฐบาล  ๑๑  ด้าน  ดังนี ้

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยจะใชม้าตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบส่ือสารและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินการกบัผูค้ะนองปาก ยา่มใจหรือประสงคร้์าย มุ่งสั่นคลอนสถาบนั 
หลกัของชาติ โดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกและความผกูพนัภกัดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 
ทั้งจะสนบัสนุนโครงการทั้งหลายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอยา่งท่ีทรงวางรากฐานไวใ้หแ้พร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกวา้ง 

๒.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
       ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียนในกิจการ   ๕   ดา้น ประกอบดว้ย 
  - การบริหารจดัการชายแดน  
  - การสร้างความมัน่คงทางทะเล  
  - การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ  
  - การสร้างความไวว้างใจกบัประเทศเพื่อนบา้น 
  - การเสริมสร้างในการปฏิบติัการทางการทหารร่วมกนัของอาเซียน โดยเนน้ความร่วมมือเพื่อ
ป้องกนั แกไ้ขขอ้พิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใชก้ลไกระดบัทวภิาคีและพหุภาคี 



บทท่ี ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ๓๕ 
 

      ๒.๒  เร่งแกไ้ขปัญหาการใชค้วามรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยน ายทุธศาสตร์ เขา้ใจ เขา้ถึง และ
พฒันามาใชต้ามแนวทางกลัยาณมิตรแบบสันติวธีิ พร้อมส่งเสริมการพดูคุยสันติสุขกบัผูมี้ความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ และสร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรมตามหลกันิติธรรมและหลกัสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบติั ควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ทั้งจะ
เพิม่ระดบัปฏิสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ และองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได ้
      ๒.๓  พฒันาและเสริมสร้างของกองทพัและระบบป้องกนัประเทศใหท้นัสมยั มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพน้จากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวธุยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศได ้
        ๒.๔   เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันานาประเทศบนหลกัการท่ีวา่นโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคญัของนโยบายองคร์วมทั้งหมดในการบริหารราชการแผน่ดิน ไม่วา่ในดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม  
๓.  การลดความเหลื่อมล า้ของสังคม  และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
       ๓.๑  ในระยะเฉพาะหนา้ จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายไดท่ี้มัน่คงแก่ผูท่ี้เขา้สู่ตลาดแรงงาน 
โดยใหแ้รงงานทั้งระบบมีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานในทุกระดบัอยา่งมีมาตรฐาน 
       ๓.๒  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์รวมถึงปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ขา้มชาติ การท่องเท่ียวท่ีเนน้บริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ดว้ยการปรับปรุงกฎหมาย
ขอ้บงัคบัท่ีจ  าเป็นและเพิ่มความเขม้งวดในการระวงัตรวจสอบ 
        ๓.๓  ในระยะต่อไป จะพฒันาระบบการคุม้ครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวสัดิการชุมชน
ใหมี้ประสิทธิภาพและมีความย ัง่ยนืมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการดูแลใหมี้ระบบการกูย้มืท่ีเป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผูย้ากไร้อตัภาพ พฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิจดัสวสัดิการช่วยเหลือและพฒันา
คุณภาพชีวติของผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุสตรีและเด็ก 
         ๓.๔  เตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติและการมีเงินหรือกิจกรรมท่ี
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรคแ์ละไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจดัเตรียมระบบการดูแลในบา้น สถานพกั
ฟ้ืน และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพฒันาระบบ
การเงินการคลงัส าหรับการดูแลผูสู้งอายุ 
        ๓.๕   เตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
         ๓.๖  จดัระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ
และประชาชนทัว่ไป โดยใชค้่านิยมหลกั   ๑๒  ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้
ประกาศไวแ้ลว้ 
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          ๓.๗  แกปั้ญหาการไร้ท่ีดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่ไดรุ้กล ้า และออกมาตรการป้องกนัการเปล่ียนมือไปอยูใ่นครอบครองของผูท่ี้
มิใช่เกษตรกร ใชเ้ทคโนโลยดีาวเทียมส ารวจและวธีิการแผนท่ีท่ีทนัสมยั แกไ้ขปัญหาเขตท่ีดินทบัซอ้นและ
แนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชดัเจน  
๔.  การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม 
       ๔.๑  จดัใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยใหค้วามส าคญัทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยใหส้ามารถเรียนรู้ พฒันาตนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ เพื่อลด
ความเหล่ือมล ้า และพฒันาก าลงัคนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการเหมาะสมกบัพื้นท่ี ทั้งในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
          ๔.๒   ในระยะเฉพาะหนา้ จะปรับเปล่ียนการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
ความจ าเป็นของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา จดัระบบการสนบัสนุนใหเ้ยาวชนและประชาชน
ทัว่ไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจดัใหมี้
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 
          ๔.๓  ใหอ้งคก์รภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนทัว่ไปมี
โอกาสร่วมจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
          ๔.๔  พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวญิญาณของความเป็นครู เนน้ครูผูส้อน
ใหมี้วฒิุตรงตามวชิาท่ีสอน น าเทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  
         ๔.๕  ทะนุบ ารุงและอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนบัสนุนใหอ้งคก์รทางศาสนามี
บทบาทส าคญัในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉนัทใ์นสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 
๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
         ๕.๑  วางรากฐานใหร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพใหมี้ความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอยา่งมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหล่ือมล ้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการขอ้มูลระหวา่งทุกระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ 
       ๕.๒  พฒันาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนน้การป้องกนัโรคมากกวา่รอใหป่้วยแลว้จึงมารักษา สร้างกลไก
จดัการสุขภาพในระดบัเขตแทนการกระจุกตวัอยูท่ี่ส่วนกลาง ปรับระบบการจา้งงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน  
       ๕.๓  ประสานการท างานระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหาการตั้งครรภใ์น
วยัรุ่น และปัญหาดา้นการแพทยแ์ละจริยธรรมของการอุม้บุญ การปลูกถ่ายอวยัวะและสเตม็เซลล ์โดยจดัใหมี้
มาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม 
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๖.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
         รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการทนัที ระยะต่อไปท่ี
ตอ้งแกไ้ขปัญหาพื้นฐานท่ีคา้งคาอยู ่และระยะยาวท่ีตอ้งวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
         ๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียงัคา้งอยูก่่อนท่ีจะพน้ก าหนด
ภายในส้ินปีน้ี 
        ๖.๒  สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุน้เศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีไดจ้ดัท าไว ้โดย
น าหลกัการส าคญัของการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีใหค้วามส าคญัใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ดว้ย ทบทวนภารกิจท่ีมีลกัษณะไม่ย ัง่ยนืหรือสร้างภาระหน้ีสาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดบัจงัหวดัเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั 
      ๖.๓  กระตุน้การลงทุนดา้ยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนกัลงทุนยืน่ขออนุมติั
ส่งเสริมการลงทุนไวแ้ลว้ใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่ีมี
ผลตอบแทนดี  
      ๖.๔  ดูแลเกษตรใหมี้รายไดท่ี้เหมาะสมดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น ลดตน้ทุนการผลิต การช่วยเหลือในเร่ือง
ปัจจยัการผลิตอยา่งทัว่ถึง 
      ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั เช่น ปรับปรุงวธีิการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินคา้และมาตรฐานการผลิตระดบัไร่นา เป็นตน้ 
      ๖.๖ ชกัจูงใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใชก้ฎอยัการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะท าได ้ 
      ๖.๗  ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลงัใหส้อดคลอ้งกนัเพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจพร้อมกบัการรักษาเสถียรภาพของราคาอยา่งเหมาะสม 
       ๖.๘  แกปั้ญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ใหเ้กิดน ้าท่วมรุนแรงดงัเช่นปี ๒๕๕๔ ส่วนภาวะภยัแลง้นั้นรัฐบาลจะเร่ง
ด าเนินการสร้างแหล่งน ้าขนาดเล็กใหก้ระจายครอบคลุม ซ่ึงจะสามารถท าไดใ้นเวลาประมาณ ๑ ปี 
       ๖.๙  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนและใหมี้ภาระภาษีท่ี
เหมาะสมระหวา่งน ้ามนัต่างชนิดและผูใ้ชต่้างประเภท รวมถึงการด าเนินการใหมี้การส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน ้ามนัดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึนโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ดว้ยวธีิการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดลอ้ม พร้อมกบัร่วมมือ
กบัประเทศเพื่อนบา้นในการพฒันาพลงังาน 
        ๖.๑๐   ปรับปรุงวธีิการจดัเก็บภาษีใหจ้ดัเก็บอยา่งครบถว้น โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหค้งภาษีเงินได้
ไวใ้นระดบัปัจจุบนั ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอตัราภาษีทางดา้นการคา้และ
ขยายรากฐานการจดัเก็บภาษีประเภทใหม่ ซ่ึงจะจดัเก็บจากทรัพยสิ์น เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและส่ิง
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ปลูกสร้าง โดยใหมี้ผลกระทบต่อผูมี้รายไดน้อ้ยใหน้อ้ยท่ีสุด  
        รวมทั้งปรับปรุงการลดหยอ่นภาษีเงินไดใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ผูมี้รายไดน้อ้ย และยกเลิกการยกเวน้ภาษี
ประเภทท่ีเอ้ือประโยชน์เฉพาะผูท่ี้มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมมากข้ึน 
         ๖.๑๑  บริหารจดัการหน้ีภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลท่ีผา่นมา ซ่ึงจ านวนสูงมากกวา่ ๗๐๐,๐๐๐       
ลา้นบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีขา้งหนา้ อนัจะท าใหเ้หลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพฒันา
ประเทศนอ้ยลง โดยประมวลหน้ีเหล่าน้ีใหค้รบถว้น หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหน้ีทั้งหมด และยดื
ระยะเวลาช าระคืนใหน้านท่ีสุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
         ๖.๑๒ ในระยะยาว พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
                    - ดา้นการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเร่ิมโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเช่ือม กทม. กบัเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานใหรั้ฐบาล
ต่อไปท าไดท้นัที  
                    - ดา้นคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อใหส้ามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
                    - ดา้นการคมนาคมทางน ้า โดยพฒันาการขนส่งสินคา้ทางล าน ้าชายฝ่ังทะเล เพื่อลดตน้ทุนระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศ เร่ิมจากการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือชายฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนั ตลอดจน
ผลกัดนัใหท้่าเรือในล าน ้าเจา้พระยาและป่าสักมีการใชป้ระโยชน์ในการขนส่งสินคา้ภายในประเทศและ
เช่ือมโยงกบัท่าเรือแหลมฉบงั รวมทั้งการขุดลอกร่องน ้าลึก 
          ๖.๑๓  ปรับโครงสร้างการบริหารจดัการในสาขาขนส่งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ในระดบันโยบาย หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยปฏิบติัท่ีชดัเจน และจดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลระบบราง 
เพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการและความปลอดภยั โครงสร้างอตัราค่าบริการท่ีเป็นธรรม การ
ลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจดัการ ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการพฒันาระบบรางใหเ้ป็นโครงข่ายหลกั
ของประเทศ 
          ๖.๑๔ พฒันาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการของรัฐวสิาหกิจใหมี้ประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการท่ีจะแกไ้ขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวสิาหกิจแต่ละแห่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
          ๖.๑๕  ในดา้นเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เร่ืองใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินคา้เกษตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
         ๖.๑๖  ในดา้นอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชก้ารออกแบบและสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
         ๖.๑๗  เพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขม้แขง็ สามารถ
แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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         ๖.๑๘  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทลัและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลัใหเ้ร่ิมขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งจริงจงั 
ซ่ึงจะท าใหทุ้กภาคเศรษฐกิจกา้วหนา้ไปไดท้นัโลกและสามารถแข่งขนัในโลกสมยัใหม่ได ้ 
๗.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
        - เร่งพฒันาความเช่ือมโยงดา้นการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขบัเคล่ือนตาม
แผนงานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจา้พระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวชิาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียน 
        - พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเร่ิมจากการพฒันาด่านการคา้ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริเวณประตูการคา้หลกัของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขา้มแดน 
พฒันาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหค้วามส าคญักบัด่านชายแดนท่ีส าคญั ๖ ด่าน 
ไดแ้ก่ ปาดงัเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บา้นคลองลึก และบา้นคลองใหญ่ 
๘.  การพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี การวจัิย  และการพฒันา  และ
นวตักรรม 
         ๘.๑  สนบัสนุนการเพิ่มค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายใหไ้ม่ต ่ากวา่ 1% 
ของรายไดป้ระชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่อใหป้ระเทศมีความสามารถในการแข่งขนั 
        ๘.๒  ส่งเสริมใหโ้ครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ดา้นพลงังานสะอาด ระบบราง ยานยนต ์
ไฟฟ้า การจดัการน ้าและขยะ ใชป้ระโยชน์จากผลการศึกษาวจิยั และพฒันาและนวตักรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งซ้ือวสัดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยจีากต่างประเทศ จะใหมี้เง่ือนไขการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองไดใ้นอนาคตดว้ย 
๙.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กบัการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยืน 
          ๙.๑  ในระยะเฉพาะหนา้ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษ ์ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า โดยให้
ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี
เอกชน เพื่อลดแรงกดดนัในการตดัไมจ้ากป่าธรรมชาติ 
         ๙.๒  ในระยะต่อไป พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดินและแกไ้ขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยดึแนว
พระราชด าริท่ีใหป้ระชาชนสามารถอยูร่่วมกบัป่าได ้เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนใหช้ดัเจน 
        ๙.๓  บริหารจดัการทรัพยากรน ้าของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จดัใหมี้
แผนบริหารน ้าของประเทศ เพื่อใหก้ารจดัท าแผนงานไม่เกิดความซ ้ าซอ้นมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 
         ๙.๔  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นท่ีใดท่ี
สามารถจดัการขยะมูลฝอยดว้ยการแปรรูปเป็นพลงังานก็จะสนบัสนุนใหด้ าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรม
นั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดใหทิ้้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนแบบมีมาตรฐาน 
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และพฒันาระบบตรวจสอบไม่ใหมี้การลกัลอบทิ้งขยะติดเช้ือ และใชม้าตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเด็ดขาด 
๑๐.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
          ๑๐.๑  จดัระบบอตัราก าลงัและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม ยดึ
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วางใจในระบบราชการ ลดตน้ทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวใ้นระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหนา้ไปตามล าดบัความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหส้ามารถ
ด าเนินการได ้
           ๑๐.๒  ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริหารสาธารณะไดร้วดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเ้จา้หนา้ท่ีหลีกเล่ียง ประวงิเวลา หรือใชอ้  านาจโดยมิชอบก่อใหเ้กิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนกัลงทุน  
          ส่วนในระยะเฉพาะหนา้ จะเนน้การปรับปรุงหน่วยงานใหบ้ริการดา้นการท าธุรกิจ การลงทุน และดา้น
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวนัเป็นส าคญั 
          ๑๐.๓   เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกยา้ยบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกนัการ
แทรกแซงจากนกัการเมือง และส่งเสริมใหมี้การน าระบบพิทกัษคุ์ณธรรมมาใชใ้นการบริหารงานบุคคลของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ 
        ๑๐.๔   ปรับปรุงและจดัใหมี้กฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นในภาครัฐทุกระดบั โดยถือวา่เร่ืองน้ีเป็นวาระส าคญัเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งแทรกอยูใ่นการปฏิรูปทุกดา้น 
๑๑.  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
        ๑๑.๑  ในระยะเฉพาะหนา้ จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลกัของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
ลา้สมยั ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคลอ้งกบัความตกลงระหวา่งประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผน่ดิน โดยจะใชก้ลไกของหน่วยงานเดิมท่ีมีอยู ่และระดมผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจดัตั้งข้ึน
เฉพาะกิจเป็นผูเ้ร่งด าเนินการ 
        ๑๑.๒  ในระยะต่อไป จะจดัตั้งองคก์รปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมท่ีปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
        พร้อมกนัน้ี พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในรายการคืนความสุขใหค้นในชาติ วา่ แนวทางการพฒันาประเทศ
นอ้มน ายทุธศาสตร์พระราชทาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาเป็น
แนวทางในการปฏิบติั และตอ้งพฒันาแบบองคร์วม ยดึคนเป็นศูนยก์ลาง ส่วนวสิัยทศัน์ของ คสช.คือตอ้งอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
ส าหรับยุทธศาสตร์หลกัที ่คสช. ยดึถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด   ๙   ด้าน ดังนี ้

๑. ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
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๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื 
๓. ยทุธศาสตร์สร้างความเขม้แขง็ภาคการเกษตร ความมัน่คงของอาหาร และพลงังาน  
๔. ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
๕. ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
๗. ยทุธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวสิาหกิจใหเ้กิด

ประโยชน์กบัประชาชน ในการใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง  
๘. ยทุธศาสตร์ในเร่ืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยขีองชาติให้เกิดความมัน่คงและ

ย ัง่ยนืในอนาคตใหท้ดัเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
๙. ยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน่อยา่งย ัง่ยนื 

             พร้อมทั้งมีการก าหนดค่านิยมหลกัของคนไทยข้ึนมาใหช้ดัเจนข้ึน เพื่อสร้างสรรคป์ระเทศไทยให้
เขม้แขง็ ดงัน้ี 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจุบนั 

๒. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓. กตญัญู ต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางออ้ม 
๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

๗. เขา้ใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 
๘. มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 

๙. มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติั ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
๑๐. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เม่ือ
มีความพร้อม โดยมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

๑๑. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง  
 สาระส าคัญแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ มีความต่อเน่ืองจากแนวคิด
แผนพฒันาฉบบัท่ี ๘-๑๐ โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ คนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา” และ “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ แต่การประยุกตใ์ช้แนวคิดดงักล่าว และสร้างความมัน่ใจว่า



บทท่ี ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ๔๒ 
 

การพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางท่ีย ัง่ยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย จ าเป็นจะต้องพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอกประเทศอยา่งรอบดา้นและวางจุดยนืในการพฒันาระยะยาว 

โดยมีการจดัท าวิสัยทศัน์ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซ่ึงพิจารณาถึงบริบทการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต และก าหนดวสิัยทศัน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ไวด้งัน้ี  

           “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถชีีวิตแห่งความพอเพียง ยดึมั่นในวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและอาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม มีความมั่งคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึง่พาตนเองและแข่งขันได้ใน
เวทโีลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิศ์รี” 

 กรอบแนวคิดของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ จึงเป็นการด าเนินการเพื่อบรรลุถึงวสิัยทศัน์ระยะยาว โดย
มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง และค านึงถึงบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีจะเป็นทั้งโอกาสและ
ขอ้จ ากดัของการพฒันาในแนวทางดงักล่าว หลกัส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ จึงมีดงัน้ี 
 (๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งชดัเจน
ยิง่ข้ึนในทุกระดบั 
 (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคญักบัการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของประชาชน 
 (๓) พฒันาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อยา่งเป็นบูรณาการ และเป็นองคร์วม 
 (๔) ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลให้การบรรลุการพฒันาท่ีอยูบ่นฐานราก
ของสังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพฒันาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศมีสถาบนั
พระมหากษตัริยเ์ป็นเสาหลกัของความเป็นปึกแผน่ของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพื้นฐานท่ีสร้างคน
เป็นคนดี ชุมชนมีความเขม้แขง็และมีบทบาทในการพฒันา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถใน
การแข่งขนั มีการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายท่ีบงัคบัใช้อย่างเป็นธรรม และ
ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกบัประเทศภูมิภาคและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 อยา่งไรก็ตาม ในการจดัท าเป็นแผนพฒันาในระยะ ๕ ปี ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ระยะยาวดงักล่าว 
จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท่ีมีล าดับ
ความส าคญัสูงในระยะ ๕ ปี ร่างกรอบทิศทางของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ จึงประกอบดว้ยวสิัยทศัน์  พนัธกิจ 
วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 

๑. วสัิยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และพนัธกจิ 
      ๑.๑ วสัิยทศัน์     

     “มุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปล่ียนแปลง” 
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     ๑.๒ พนัธกจิ  
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   บน

หลกัการของการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติัในทุกมิติของการพฒันา  มีพนัธกิจ 
ดงัน้ี 

๑.๒.๑  สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม
เพื่อให้คนกินดีอยูดี่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภยัจากอาชญากรรม อุบติัเหตุ ยาเสพติดอบายมุข คนในสังคมอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข มีวฒันธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 

๑.๒.๒  พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เขม้แข็งและมีเสถียรภาพและฐานความรู้     และ
ความสร้างสรรคข์องคนไทย ขยายหลกัประกนัทางสังคมใหค้รอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมัน่คงดา้น
อาหารและพลงังาน รวมทั้งยารักษาโรคและสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

๑.๒.๓  สร้างภูมิคุม้กนัใหเ้ขม้แข็งสามารถป้องกนัและรับรองผลกระทบและความเส่ียงจาก
วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะสามารถรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีเหตุผล 
 ๒. วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
      ๒.๑ วตัถุประสงค์ 
  ๒.๑.๑ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมี               
ธรรมาภิบาล 
  ๒.๑.๒  คน ชุมชน และสังคมมีความพร้อมเผชิญการเป ล่ียนแปลงและอยู่กับการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุข 
  ๒.๑.๓ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมัน่คง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมี
ความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
      ๒.๒ เป้าหมายหลกั 
  ๒.๒.๑ สังคมไทยมีความสงบสุข อยา่งมีธรรมาภิบาล 
  ๒.๒.๒ ประชากรไทยทุกคนมีหลกัประกนัทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ๒.๒.๓ โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความสมดุล เขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้
  ๒.๒.๔ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน 
  ๒.๒.๕ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพฒันา 
     การพฒันาประเทศให้มัน่คง สังคมสงบสุข และประชาชนด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข ภายใตก้ระแส
การเปล่ียนแปลงทั้ งภายในและภายนอกท่ีคาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มความรุนแรงทั้ งการเมืองใน
ประเทศและวฤิกติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและส่งผลกระทบวงกวา้ง มีทิศทางการพฒันาประเทศในระยะ
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แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ จึงตอ้งเร่งสร้างภาวะคุม้กนัทั้งเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียงต่างๆ และเสริมรากฐานของ
ประเทศดา้นต่างๆ ให้เขม้แข็งรวมทั้งสร้างโอกาสใหป้ระเทศสามารถเจริญกา้วหนา้ต่อไป โดยให้ความส าคญั
กบัยทุธศาสตร์ท่ีมีล าดบัความส าคญัสูง ประกอบดว้ย ๖ ยทุธศาสตร์ คือ 

   ๓.๑ ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเขา้ถึงแหล่งทุน ทรัพยากร การ
ประกอบอาชีพ ยกระดบัรายไดแ้ละสร้างความมัน่คงทางสังคมใหทุ้กคนในสังคมไทยช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
คนจน คนดอ้ยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ต่างดา้ว ชนกลุ่มนอ้ย ให้เขา้ถึงการบริการทางสังคมอยา่งเท่าเทียม
กบักลุ่มอ่ืนๆ สนบัสนุนให้ภาคีพฒันาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้ าและความขดัแยง้
ของสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพฒันาประเทศอย่างเต็มท่ีและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนใน
สังคมใหเ้ป็นน ้าหน่ึงใจเด่ียวกนั มีแนวทางส าคญัดงัน้ี 
  ๓.๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการ
ความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวติให้แก่ตนเอง โดย 
   (๑) การสร้างความแข่งแกร่งใหเ้ศรษฐกิจฐานราก 
   (๒) ปรับระบบการคุม้ครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอยา่งทัว่ถึง สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและความจ าเป็น 
   (๓) ส่งเสริมการจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดความเป็นธรรม 
   (๔) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดบัคุณภาพชีวติ 
   (๕) สนบัสนุนการพฒันาส่ือสร้างสรรคใ์นการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย 
  ๓.๑.๒ การบริหารทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพฒันาประเทศ โดย 
   (๑) สร้างโอกาสให้กลุ่มดอ้ยโอกาสเขา้ถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม 
   (๒) เสริมสร้างความมัน่คงใหค้นยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจากวกิฤตต่างๆ 
  ๓.๑.๓ การสร้างเสริมพลงัให้ทุกคนสามารถเพิม่ทางเลือกการใช้ชีวติในสังคมและสร้างการมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดย 
   (๑) เสริมสร้างพลงัทางสังคมใหทุ้กคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยา่งอิสระ 
   (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (๓) ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเป็นพลงัร่วมในการพฒันาสังคมไทย 
   (๔) เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
คุณภาพชีวติของประชาชน 
 



บทท่ี ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ๔๕ 
 

  ๓.๑.๔ เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้มเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนั โดย 
   (๑) พฒันาความสัมพนัธ์ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมใหเ้ขม้แขง็ 
   (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมท่ีดีงาม เสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีภายใน
ครอบครัว ชุมชนใหอ้ยูร่่วมกนัฉนัทมิ์ตรและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
   (๓) ส่งเสริมวฒันธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
   (๔) สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนกบัคนในสังคม 

   ๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืน เพื่อพฒันาคนไทยทุก
กลุ่มวยัให้มีศกัยภาพ ดว้ยการเสริมสร้างทกัษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ดา้น ทั้งการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต คิด
เป็นท าเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดนวตักรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค ์
การเปิดใจกวา้งพร้อมรับทุกความคิดเห็น และปลูกฝังจิตใจท่ีมีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มัน่คงและเอ้ือต่อการพฒันาคนอยา่งสอดคลอ้งกบัริบทการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตมีแนวทางส าคญั ดงัน้ี 
       ๓.๒.๑ การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและโอกาสของพืน้ที่ โดย 
       (๑) ส่งเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพ และรักษาระดบัอตัราเจริญพนัธ์ุใหเ้หมาะสม 
       (๒) พฒันานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วม 
       (๓) สนบัสนุนการกระจายตวัของประชากรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและ
โอกาสของพื้นท่ี 

           ๓.๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยในทุกช่วงวัย มีภูมิกันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ประเทศในอนาคต โดย 
       (๑) พฒันาเด็กปฐมวยัตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรมและจริยธรรม 

     (๒) พฒันาเด็กวนัเรียนใหมี้ความรู้ทางวชิาการท่ีเขม้แขง็ 
       (๓) พฒันาแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบัโครงสร้างการผลิต
และบริการบนพื้นฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
       (๔) พฒันาผูสู้งอายุให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า 
สามารถปรับตวัเท่าทนัการเปล่ียนแปลง เป็นพลงัในการพฒันาสังคม 
       (๕) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคนแบบองค์รวม เปิดรับการเรียนรู้อย่าง
กวา้งขวาง สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การจา้งงานในอนาคต 
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                      (๖) เร่งจดัระเบียบแรงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมายให้เป็นระบบ ควบคู่กบั          การ
บงัคบัใชก้ฎหมายและลงโทษผูป้ระกอบการท่ีมีการจา้งงานผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานอยา่งจริงจงั 
               ๓.๒.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอกชีวิต สร้างโอกาสการการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้กับทุก
กลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์
ความรู้ใหม่ โดย 
       (๑) สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ ให้ตระหนกัถึงประโยชน์และความส าคญัของ การ
เรียนรู้ตลอดชีวติน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวติและความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 
       (๒) เสริมสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ชุมชน และประเทศ 
       (๓) การสร้างปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
       (๔) สร้างโอกาสอยา่งเป็นธรรมใหค้นทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงการบริการสังคม    ท่ีมี
คุณภาพอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ถูกกีดกนัและแบ่งแยก 
       (๕) จดัระบบความสัมพนัธ์ของสวสัดิการทางสังคมท่ีจดัโดยระดับชาติ ระดับ
ทอ้งถ่ินและชุมชนอยา่งเช่ือมโยงและเก้ือกูล ควบคู่กบัการกระจายอ านาจให้ชุมชนสามารถจดัการกบัปัญหา
ของชุมชนดว้ยตนเอง 
            ๓.๒.๔ เสริมสร้างค่านิยมทีด่ีและวฒันธรรมไทยทีด่ี โดย 
       (๑) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี และวฒันธรรมประชาธิปไตย 
       (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบนัหลกัของสังคมทั้งสถาบนัครอบครัว 
สถาบนัศาสนา ให้มีบทบาทหลกัในการหล่อหลอม บ่มเพาะเด็กและเยาวชน และการปลูกจิตส านึกแก่กลุ่ม
ต่างๆ ฟ้ืนฟู วฒันธรรมและค่านิยมไทยท่ีดีงาม 
       (๓) ส่งเสริมองคก์รธุรกิจในการด าเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ
บทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพแต่ละพื้นท่ี โดยรัฐให้สนบัสนุนในดา้น
แรงจูงใจและยกยอ่งต่อสาธารณะ 

   ๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อสร้างฐานเกษตรให้
เขม้แขง็ สามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอส าหรับผูบ้ริโภคทุกคนภายในประเทศ เป็นฐาน        การผลิต
ท่ีท าให้เกิดความมัน่ในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความสมดุลและมัน่คงของการใช้ผลิตผล
การเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลงังาน ตลอดจนหาพลงังานให้มีความมัน่คงเพียงพอกบัความตอ้งการใช้ใน
ประเทศ มีแนวทางท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 ๓.๓.๑ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็นฐานการผลติภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ยืน โดย 
  (๑) รักษาและคุม้ครองพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการเกษตรและสนบัสนุนให้เกษตรกร

รายยอ่ยมีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดิน 
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  (๒) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปท่ีดินให้สามารถซ้ือท่ีดินเอกชนมา
ด าเนินการปฏิรูปได ้และเร่งรัดการเอกสิทธ์ิหรือใหสิ้ทธิในการจดัสรรท่ีดินใหแ้ก่เกษตรกรผูไ้ร้ท่ีท  ากิน 

  (๓) จดัตั้งธนาคารท่ีดินเพื่อรวบรวมและน าท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์มาจดัสรร
ให้กับเกษตรกรรายย่อยมากข้ึน และสนับสนุนการด าเนินการให้ได้สิทธิใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐแก่
เกษตรกรและชุมชนใหมี้ท่ีดินเป็นของเจา้ของ 

  (๔) บริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการ เพื่อให้มีปริมาณน ้ าเพียงพอกบัความตอ้งการ
ใชน้ ้าในภาคเกษตรอยา่งทัว่ถึง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้าของระบบชลประทานอยา่งเป็นธรรม 

  (๕) สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน ้ าขนาดเล็กในไร่นา เพื่อสามารถเก็บน ้ า     
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคไดอ้ย่างพอเพียง เพื่อสร้างความมัน่คงและปัจจยัพื้นฐานในการผลิตของ
เกษตรกรและชุมชน 

 ๓.๓.๒ เพิม่ประสิทธิภาพการผลติภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดย  
  (๑) สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุสัตวท่ี์สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
  (๒) ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ 
  (๓) เสริมสร้างความรู้และการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง ตลอดจนเพิ่มความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
เกษตรกรอยา่งทัว่ถึง 

  (๔) พฒันาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร และ
ส่งเสริมผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

  (๕) รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใชส้ารเคมีและหนัมาใชส้ารชีวภาพมากยิ่งข้ึน และ
พฒันาระบบการควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้รวดเร็วและทัว่ถึงและประหยดัส าหรับเกษตรกร รวมทั้ง
สนบัการรองรับสินคา้อาหารปลอดภยัท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งแทจ้ริง 

  (๖) ส่งเสริมการผลิตท่ีปลอดภยัจากการตดัแต่งพนัธุกรรมเพื่อคงคงไวซ่ึ้งความ
หลากหลายของพนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เหมาะสมกบัสภาพอากาศและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 

  (๗) ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้
เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดกลไกตลาดท่ีมีความเป็นธรรม 

  (๘) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกนับริหารจดัการ
ระบบสินคา้เกษตร การเพิ่มมูลค่า และการจดัการดา้นตลาด ร่วมกบัสถาบนัการเกษตร 

  (๙) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร
และอาหาร และพลงังาน 
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   ๓.๓.๓ สร้างความมั่งคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย 
  (๑) พฒันาระบบประกนัรายไดเ้กษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรทัว่หมด ควบคู่ไป

กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(๒) เร่งพฒันาระบบประกนัภยัพืชผลการเกษตรจากภยัธรรมชาติ 
(๓) ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบพนัธะสัญญาท่ีสร้างความเป็นธรรมแก่

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๔) พัฒนาระบบสังคมสวสัดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบซ่ึงรวมถึง

เกษตรกรใหมี้คุณภาพชีวติและความมัน่คงในชีวติมากข้ึน 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร เพื่อทดแทน

เกษตรกรใหมี้คุณภาพชีวติและความมัน่คงในชีวติมากข้ึน 
(๖) พฒันาสถาบนัเกษตรกรใหมี้ความเขม้แขง็ เพื่อให้เป็นกลไกในการพึ่งพาตนเอง

ของเกษตรกรไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
(๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรรายย่อยให้ให้มีความพร้อมและสามารถ

แข่งขนักบัสินคา้เกษตรท่ีมีตน้ทุนต ่าจากประเทศเพื่อนบา้น อนัเน่ืองมาจากการเปิดเขตการคา้เสรีอาเซียนได ้
(๘) สนับสนุนการผลิตตามศักยภาพของพื้นท่ีและแหล่งรองรับผลผลิต และ

ส่งเสริมใหมี้การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชแต่ละชนิด 
    ๓.๓.๔ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
   (๑) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าการเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน เพื่อสร้างความมัน่คงและความ
หลากหลายทางดา้นอาหาร 
   (๒) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับ
ชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั 
   (๓) ส่งเสริมการน าวตัถุดิบหรือใชจ้ากการเกษตรมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนใชใ้น
ระดบัครัวเรือนและชุมชน 
   (๔) พื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีของชุมชน โดยเฉพาะวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมทางการเกษตรท่ีให้ความส าคญักบัการดูแลทรัพยากรท่ีเป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
   (๕) ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความเขม้แขง็ดา้นอาหารและพลงังานใหก้บัเกษตรกรและชุมชนอยา่งเป็นระบบ 

   ๓.๓.๕ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง    ภาค
เกษตร มีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
   (๑) วิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลงังานจากพืชพลงังาน      เพื่อ
ลดตน้ทุนและการน าเขา้จากต่างประเทศ และลดมลภาวะแก่ชุมชน 
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   (๒) ส่งเสริมการใช้พลงังานสะอาดและพฒันาพลงังานทดแทนทุกรูปแบบอย่าง
จริงจงั รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การผลิตและใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชน หมู่บา้น 

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับและสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมในภาคการผลิตท่ีก่อใหเ้กิดการประหยดัและใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 

(๔) สร้างจิตส านึกในการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า และ        การ
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาพลงังานทางเลือกในอนาคต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
    ๓.๓.๖ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพือ่สร้างความสมดุลด้านอาหารและพลงังาน โดย 
    (๑) สนบัสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปรัชญาชาวบา้นและชุมชนให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตการเกษตร 
    (๒) ปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผูส้นับสนุนการพฒันาด้านการเกษตร อาหาร
และพลงังาน ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี รวมทั้งก าหนดให้มีกลไกตรวจสอบ        การ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี 
    (๓) พฒันาระบบปรับปรุงกฎหมายเฉพาะให้มีความเหมาะสมต่อการคุม้ครองพนัธ์ุพืชและ
สมุนไพร ให้มีประสิทธิภาพในการบังคบัใช้มากยิ่งข้ึน และมีความเป็นธรรมในการคุ้มครองภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตอาหารของประเทศ 
    (๔) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตร อาหารและพลังงานในเวทีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งในระดบัพหุภาคีและทวภิาคี 
 ๓.๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตสินคา้และบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวตักรรม รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสนบัสนุนการสร้างคุณค่าในการปรับโครงสร้างการผลิต
และบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขบัเคล่ือนใหม่ไปสู่
เศรษฐกิจท่ีสมดุลและย ัง่ยืนในระยะยาว พร้อมกบัสร้างระบบประกนัและบริการจดัการความเส่ียงในด้าน
เศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศท่ีเสรีและเป็นธรรมให้เอ้ือต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้ งพฒันา
ผูป้ระกอบการใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาค 
มีแนวทางส าคญั ดงัน้ี 
     ๓.๔.๑ พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการพฒันาโครงร้างพื้นฐาน
และปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   ให้
สามารถแข่งขนัในระยะยาวโดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้ ง
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดย 
    (๑) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรใหเ้อ้ือต่อการผลิตและการตลาด 
    (๒) พฒันาสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด 
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    (๓) สร้างความเขม้แข็งและความมัน่คงดา้นรายไดแ้ก่เกษตรกรและสถาบนั                การ
เกษตรกร 
    (๔) สนบัสนุนการบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มผลิต(Cluster) 
    (๕) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาดา้นการผลิตและแปรรูสินคา้เกษตร 
    (๖) ส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในการผลิต การตลาด การวิจยัพฒันาสินคา้
การเกษตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศโลกท่ีเปล่ียนแปลง 

(๗) ปรับปรุงการบริหารจดัการภาครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
๓.๔.๒ พัฒ น าภ าคอุ ตส าห ก รรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารแข่ งขัน แล ะส ร้างภู มิ 

คุม้กนัจากผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้และปรับตวัรับกบัสภาพการเปล่ียนแปลง 
ของบริบทโลกไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดย 

(๑) พฒันาคุณภาพทุนมนุษย ์ผา่นการพฒันาระบบการศึกษาและการฝึกอบรมองคค์วามรู้ 
และทกัษะอยา่งต่อเน่ือง 

(๒) เสริมสร้างธรรมาภิบาลดว้ยการใชก้ฎระเบียบต่างๆ ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้
(๓) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การเช่ือมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกบั อุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน 

    (๔) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
    (๕) พฒันาเมืองอุสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกั 
    (๖) ฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกัของประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

(๗) เตรียมพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกัแห่งใหม่ โดยใชป้ระโยชน์จากท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจนานาชาติ ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

๓.๔.๓ พฒันาภาคบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสาขาธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ ยกระดบั
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและชุมชน ให้เป็นแหล่งสร้างรายไดห้ลกั
ของประเทศ รวมถึงแหล่งกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระจายผลประโยชน์จาก
การพฒันาไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม โดย 
    (๑) ขยายฐานการผลิต การลงทุน การตลาด ภาคธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
    (๒) ส่งเสริมการใชค้วามสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการ 
    (๓) พฒันาปัจจยัแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
    (๔) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม และพฒันายกระดบัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ใน
เชิงกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
    (๕) เสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคเอกชน ทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูป้ระกอบการรายย่อยและ
วสิาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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    (๖) ฟ้ืนฟูภาพลักษณ์เพื่อสร้างความเช่ือมมัน่ให้กับนักท่องเท่ียว ควบคู่กับการส่งเสริม
ตลาดท่องเท่ียวต่างประเทศและตลาดในประเทศ 
    (๗) พฒันาปัจจยัสนบัสนุนใหเ้อ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ 
    ๓.๔.๔ พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพื่อลดผลกระทบจากพึ่งพาตลาดหลกั แกไ้ขปัญหา  การ
ขาดแคลนแรงงานและวตัถุดิบในประเทศ รวมทั้งสร้างประโยชน์ทางการคา้และการลงทุนใหก้บัประเทศและ
ผูป้ระกอบการของไทย ดว้ย 
    (๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นการตลาดและกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด 
    (๒) พฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ของผูป้ระกอบการไทยในภาคการผลิตและการคา้ 
    (๓) ส่งเสริมประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ 
    (๔) ผลกัดนัการจดัท าความตกลงการคา้เสรี และเร่งรัดการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงท่ีมีผล
บงัคบัใชแ้ลว้ 
   ๓.๔.๕ พัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพลงัขบัเคล่ือนภาคเศรษฐกิจให้
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืบนพื้นฐานความรู้ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนวจิยัและพฒันา
ผลักดันให้มีการท างานวิจยัต่อยอด ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้ งเชิงพาณิชย์และชุมชน    อัน
ก่อให้เกิดความแพร่กระจายขององคค์วามรู้และนวตักรรม และน าไปสู่การสร้างรายได ้และพฒันาคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน โดย 
    (๑) สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาและปุระยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วจิยัและนวตักรรม 
    (๒) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมให้
ทัว่ถึงและเพียงพอทั้งประมาณและคุณภาพในลกัษณะของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
    ๓.๔.๖ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโรจิสติกส์  เพื่อพฒันาระบบขนส่งและส่ิงอ านวย ความ
สะดวกในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพฒันาภาคเศรษฐกิจของประเทศและลดภาระ
การลงทุนของภาครัฐ โดย 
    (๑) ผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของประเทศ 
    (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มข้ึน 
    ๓.๔.๗ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม โดยสร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใชก้ฎหมายของผูป้ฏิบติัให้มีประสิทธิภาพและเสมอภาค 
พฒันาบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายผลกัดนัให้มีการประกาศใชก้ฎหมายใหม่ๆ      เพื่อ
รองรับการเปิดเสรี ศึกษาทบทวนกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการผลิตและบริการสร้างสรรค์และ     การ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งให้มีกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อพิทกัษ์และป้องกนั      การ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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๓.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตวัเขา้สู่
บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกบัเสริมสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศกัยภาพท่ีตั้งภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีประเทศ
ใหเ้ด่นชดั รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหวา่งประเทศ มีแนวทางส าคญัมี ดงัน้ี 
      ๓.๕.๑ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาเซียน โดยยกระดบัการให้บริการ ดา้น
สุขภาพและบริการดา้นสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อเขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการ
ให้บริการสุขภาพของภูมิศาสตร์ (Medical Hub) รวมทั้งความเขม้แข็งให้สถาบนัการศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ตลอดจนการยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานและทกัษะดา้น
ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเขา้สู่ตลาดแรงงานในภาคอาเซียน 
      ๓.๕.๒ ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความคิดต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของ
ไทยในภูมิภาคต่างๆ  โดย 
      (๑) พฒันาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสากลโดยเฉพาะ
รูปแบบบริการขนส่งท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพฒันาระบบเครือข่ายและบริหาร
เครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทั้งห่วงโซอุปทานในภูมิภาค 
      (๒) ปรับปรุงกฎระเบียบขนส่งคนและสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อลดจ านวนเอกสารตน้ทุนการ
ด าเนินงาน และระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการขนส่งผา่นแดนและขา้มแดน 
      (๓) พฒันาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพเอกชนไทย    ทั้ง
ในดา้นทกัษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 
    ๓.๕.๓ ปรับปรุงและส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น        ให้
พร้อมต่อการเช่ือมโยงทิศทางการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงในบริบทโลก อาเซียน และอนุภูมิ โดย 
    (๑) เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนทอ้งถ่ินให้ไดรั้บรู้และเตรียมรับกระแสการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
    (๒) สนับสนุนกลไกการพฒันาระดับพื้นท่ีในการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระดับ
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ให้สามารถพฒันาเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ระหวา่งประเทศ 
    (๓) ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือของสถาบันการศึกษาของไทยเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและวฒันธรรมกบัประเทศในอนุภูมิภาค 
    ๓.๕.๔ สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางป้องกนัผลเสียทีจ่ะเกดิขึน้ โดย 
    (๑) เร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือประโยชน์ต่อ      การ
ประกอบธุรกิจการคา้ การลงทุน อย่างเป็นธรรม และผลกัดนัให้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ      เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการคา้  
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    (๒)  ส่งเสริมการจดสิทธิบตัร การคุม้ครองการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา     การ
แบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่สถาบนัการศึกษา สถาบนัวจิยั และนกัวจิยัรวมถึงสิทธิในการครอบครองลิขสิทธ์ิ
ในผลภณัฑท่ี์มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรในต่างประเทศ 
    ๓.๕.๕ พัฒนาฐานการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค มุ่งเน้นความ
ร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในการสร้างฐานผลิตตามแนว Economic Corridor ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์เชิงพื้นท่ีท่ี
สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย 
    (๑) พฒันาพื้นท่ีในการภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้
    (๒) พฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน โดยเฉพาะการพฒันาระบบคมนาคม
ของส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริ เวณจุดผ่านแดน   ขีด
ความสามารถของบุคลากรและผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน 
    (๓) บูรณาการแผนพฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยเช่ือมโยงแผนพฒันา
เพื่อประโยชน์ร่วมทั้งในดา้นความมัน่คงและเสถียรภาพของพื้นท่ี 

   ๓.๕.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิในภูมิภาคด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์          การ
เคลือ่นย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลกัษณะเก้ือกลูกนัผา่นกิจกรรมเช่ือมโยง
ห่วงโซ่การผลิตและการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งกนัอยา่งเสรีและมีประสิทธิภาพ โดย 

   (๑) เร่งด าเนินการดา้นการยอมรับมาตรฐานฝีมือระหวา่งประเทศเพื่ออ านวยความสะดวก
การเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

   (๒) ส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศเพื่อนบา้น ในอุตสาหกรรมท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวตัถุดิบในประเทศไทย และ
ช่วยส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบา้น 

   (๓) คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ และสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

   ๓.๕.๗ เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดย 

   (๑) ด าเนินการตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  
   (๒) เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินคา้และบริการท่ีน าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ลดมลพิษ ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   ๓.๕.๘ ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเช้ือโรค  ท่ีส่งผลต่อ

ความมัน่คงแห่งชีวติ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู ่เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งมัน่คงในภูมิภาค โดย 
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   (๑) พฒันาศกัยภาพและความพร้อมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขา้มชาติดา้นการก่อการ
ร้าย ปัญหายาเสพติด และหลบหนีเขา้เมืองทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีและสร้างความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ 

   (๒) เตรียมพร้อมรับภยัพิบติัทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน โดยพฒันาศกัยภาพและความ
ร่วมมือในภูมิภาค 

   (๓) ร่วมมือในการป้องกนัการติดเช้ือและการแพร่ระบาดโรคภยั ทั้งประเภทท่ีเกิดข้ึนใหม่
ในโลกและท่ีระบาดซ ้ า 

๓.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดสมบูรณ์ ขบัเคล่ือนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสร้างภูมิคุม้กนัและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตวัต่อผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางส าคญั ดงัน้ี 

      ๓.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่งคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดย  
    (๑) คุม้ครอง รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร ดิน น ้ า แหล่งน ้ า ป่าไม ้ชายฝ่ังทะเลแหล่งแร่

และความหลากหลายทางชีวภาพ 
      (๒) พฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจดัการองคค์วามรู้ 

    (๓) ปรับปรุงการบริหารจดัการท่ีดินทั้งระบบ กระจายการถือท่ีดินให้เกิดความเป็นธรรม
และคุม้ครองความมัน่คงและฐานการด ารงชีวติของเกษตรกรยากจน 
      (๔) สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษ ์
      (๕) ปรับปรุงระบบบริหารจดัการน ้ าอยา่งเป็นระบบลุ่มน ้าและสนบัสนุนองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินและชุมชนร่วมพฒันาแหล่งน ้า อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
      (๖) ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์
อยา่งเป็นธรรม 

     ๓.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดย 

    (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน        การ
ด าเนินชีวติ 

    (๒) สร้างองค์ความรู้ดา้นการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้กบัประชาชน ผ่านกระบวนการศึกษาใน
ระบบ 

    (๓) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

    (๔) เสริมสร้างกลไกคุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมเครือข่าย ส่ือ โฆษณา และประชาชน
สัมพนัธ์ใหเ้ขา้มีบทบาทในการปรับเปล่ียนสังคมไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
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    ๓.๖.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการที่น าไปสู่สังคมที่เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดย 

    (๑) ปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่
อุปทานการผลิต 

    (๒) ส่งเสริมการท าการเกษตรท่ีเก้ือกูลกบัระบบนิเวศ ตามแนวคิดของการท าเกษตรแบบ
ยัง่ยนื 

    (๓) ส่งเสริมภาคบริการใหเ้ป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
    (๔) สร้างโอกาสทางการเกษตรใหก้บัสินคา้หรือบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   ๓.๖.๔ การจัดการส่ิงแวดล้อมและโครงสร้างพืน้ฐาน โดย 
   (๑) พฒันาเมืองท่ีเน้นการวางผงัเมืองท่ีมีการผสมผสานวฒันธรรม สังคม ระบบนิเวศเขา้

ดว้ยกนั 
   (๒) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความส าคญักบัการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า และการ

บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
   ๓.๔.๕ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้

สังคมมีความยดืหยุ่นและมีภูมิคุ้มกนั โดย 
 (๑) พฒันาองคค์วามรู้ และระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ 
 (๒) พฒันาเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อรับมือกบัความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ  
 (๓) เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 (๔) พฒันาศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แขง็พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 (๕) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสร้างฐานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 
   ๓.๖.๖ การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
 (๑) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากร 
 (๒) สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม พฒันากลไกการจดัการร่วมท่ีประกอบดว้ยภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควชิาการ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และชุมชน 
 (๓) ปรับปรุงกฎหมายและบงัคบัใชอ้ยา่งเสมอภาคเป็นธรรม ปรับปรุงระเบียบของภาครัฐ 
 (๔) นโยบายการลงทุนภาครัฐควรเอ้ือต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉลยีงเหนือตอนล่าง ๒  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ควรมุ่งเน้น 
 - การพฒันาระบบชลประทานใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
 - ส่งเสริมภาคการเกษตร 
 -  การบริหารจดัการ 
-  พฒันาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารายธรรมขอมดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่ม   
-  พฒันาเส้นทาง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดชัยภูมิ 
๑. ต าแหน่งการพฒันา (Positioning) ของจังหวดัชัยภูมิ  

๑.๑   เป็นเมืองเกษตรกรรมกา้วหนา้และย ัง่ยนื  
๑.๒  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ  
๑.๓  เป็นแหล่งผลิตผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินคุณภาพ 

๒. วสัิยทศัน์ของจังหวดัชัยภูมิ 
 
             “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเทีย่วในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
 
๓. พนัธกจิ  

๑. พฒันาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๒. พฒันาการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  
๓. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมบูรณ์และย ัง่ยนื  
๔. สร้างสังคมอยูดี่มีสุข เขม้แขง็พึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เป้าประสงค์รวม  
๑.  ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  
๒.  รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
๓.  ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็  
๔.  สภาพพื้นท่ีป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีจงัหวดั  

๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)  
๕.๑  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัภาคการเกษตร  
๕.๒  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัภาคอุตสาหกรรม  
๕.๓  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
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   ๕.๔  สัดส่วนของพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ต่อพื้นท่ีจงัหวดัเพิ่มข้ึน  
๕.๕  จ านวนชุมชนท่ีดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๖.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัชัยภูมิ  
    ๖.๑  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   พฒันาขีดความสามารถในการผลติ การจัดการ สินค้าและบริการสร้าง

มูลค่าเพิม่อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื  
เป้าประสงค์  

๑. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน  
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  
๓. ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  
๔. สินคา้และบริการมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  

ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย  
๑. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  
๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของมนัสาปะหลงัและออ้ย  
๓. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑไ์หมท่ีไดม้าตรฐาน  
๔. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  
๕. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินคา้เกษตร  

กลยุทธ์และแนวทาง 
๑.  การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติภาคการเกษตร  

๑.๑  การพฒันาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ยนื  
                       ๑.๑.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี เพื่อให้

สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
    ๑.๑.๒ บริหารจดัการน ้ าอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทาโดยการก่อสร้าง
ระบบชลประท านขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภยั ภยัแลง้ และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า 

๑.๑.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้ าภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต  

๑.๒  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก 
ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  

               ๑.๒.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้
เกษตรและผลิตภณัฑ์ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใชปั้จจยัผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
พฒันาระบบการจดัการดา้นการตลาด  
       ๑.๒.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ปศุสัตวแ์ละประมง  
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   ๑.๒.๓  ส่งเสริมและพฒันาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ไหมท่ีมี
คุณภาพ 
   ๑.๒.๔ สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตโดย
ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมทั้งพฒันาระบบการจดัการดา้นการตลาด  
   ๑.๒.๕ พฒันาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรในระดบัชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตร  
   ๑.๒.๖ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ท่ีเหมาะสม
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดตน้ทุนการผลิต พฒันาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ  
   ๑.๒.๗ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้และพฒันาองค์
ความรู้ให้ชุมชน สนบัสนุนการผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้
เกษตรและอาหาร  
   ๑.๒.๘  สนับสนุนการบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริม
สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด  
   ๑.๒.๙ ส่งเสริมการผลิตพืชพลงังานทดแทน การปลูกพืชพลงังานทดแทนในท่ีรก
ร้างวา่งเปล่า และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรและพลงังานธรรมชาติอ่ืน  
   ๑.๒.๑๐ พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจาหน่ายผลผลิต  
                 ๑.๓  พฒันาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชน  

                 ๑.๓.๑  สนบัสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
และเครือข่ายปราชญช์าวบา้น ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเกษตรกร  

  ๑.๓.๒  ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
อินทรีย ์และการท าเกษตรย ัง่ยืน และลดการใชส้ารเคมีในการผลิตสินคา้เกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน 
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร  

  ๑.๓.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการของสถาบัน
เกษตรกร และพฒันาการด าเนินงานขององคก์รเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการคา้  
                 ๑.๔  พฒันาพืน้ทีก่ารเกษตร และการถือครองทีด่ิน  
                       ๑.๔.๑ วางระบบการถือครองท่ีดินการจดัท่ีดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัด
การออกโฉนดท่ีดินใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรม  
  ๑.๔.๒  เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิ/จดัสรรท่ีดินท ากินให้แก่เกษตรกรผูไ้ร้ท่ีท  ากิน 
และประชาชนท่ียากจนใหมี้ท่ีดินเป็นของตนเองอยา่งเป็นธรรม  
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  ๑.๔.๓  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจดัท าผงัเมือง และผงัชุมชน  

๒. การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติภาคอุตสาหกรรม 
      ๒.๑  พฒันาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลติการเกษตร  

              ๒.๑.๑  พฒันาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
 ๒.๑.๒  ส่งเสริมการพฒันาพื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของจังหวดั  เช่น  อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่โปแตช  
 ๒.๑.๓  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการเกษตรจาก
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 ๒.๑.๔  ส่งเสริมการพฒันาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพฒันาการผลิต การขนส่ง
สินคา้อุตสาหกรรมและสินคา้อ่ืน ๆ อยา่งเป็นระบบ  
 ๒.๑.๕  ส่งเสริมและพฒันาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินคา้ (Cluster และ 
Supply Chain) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั  
 ๒.๑.๖  พฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดบัความสามารถดา้นการบริหาร
จดัการรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษทัภิบาลใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เพื่อพฒันาภาคอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
               2.1.7 ส่ ง เส ริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่ งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้  
                  ๒.๒  พฒันาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ  
                      ๒.๒.๑ สนบัสนุนการฝึกอบรมแรงงานใหมี้ความรู้และพฒันาทกัษะฝีมือท่ีไดม้าตรฐาน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระใหก้บัคนหางานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
                     ๒.๒.๒ ส่งเสริมใหก้ลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างาน
ภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการจา้งงาน  
                               ๒.๒.๓  สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดมาตรฐาน
แรงงาน การคุม้ครองแรงงานใหไ้ดรั้บสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จดัระบบการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ
ใหค้รอบคลุมมากข้ึน  
                              ๒.๒.๔  พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการดา้นแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการ
พฒันาระบบค่าจา้ง  
                                ๒.๒.๕  ส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน แรงงานสัมพนัธ์ มีสวสัดิการแรงงานและ
มีหลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชีวติ  



บทท่ี ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ๖๐ 
 

                             ๒.๒.๖  จดัระเบียบบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วอยา่งเป็นระบบ จดัระบบแรงงานต่างดา้ว
ให้ เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ  

๒.๓  พฒันาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
             ๒.๓.๑  ผลกัดนัอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจงัหวดัไปสู่นโยบายระดบัชาติ  

                          ๒.๓.๒  ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
แร่โปแตช  
         ๓. การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ  
                  ๓.๑  พฒันาผลติภัณฑ์ไหมและผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
                           ๓.๑.๑ เสริมสร้างศกัยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเขม้แข็ง พฒันาบุคลากรและ
ผูป้ระกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคการผลิตและ
บริการ  
                               ๓.๑.๒  ส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพ
และไดม้าตรฐาน โดยใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่กบัองคค์วามรู้สมยัใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขนั การประยกุตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการ  
                               ๓.๑.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชน สนบัสนุนให้มีศูนยก์ระจาย
และแสดงสินคา้ และพฒันาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
                               ๓.๑.๔  เสริมสร้างชุมชนให้มีการใชค้วามคิดสร้างสรรคผ์สานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน องค์
ความรู้ เอกลกัษณ์ วฒันธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินคา้ มีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตเชิงธุรกิจพึ่งพา
ตนเองได ้ 
                ๓.๒ พฒันาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด  
                               ๓.๒.๑ พฒันาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการให ้
ครอบคลุมสินคา้และบริการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได ้ตลอดจนเสริมสร้างองคก์รวิสาหกิจชุมชน 
(SMEs) ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้ 
                               ๓.๒.๒ สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้งในระดบัจงัหวดั และภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มช่องทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผูบ้ริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้ ง
เช่ือมโยงเครือข่ายการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น  
                               ๓.๒.๓  จดัตั้งศูนยป์ระสานการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดบัจงัหวดั
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้  
              ๖.๒  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒   พฒันาการท่องเทีย่วให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
       เป้าประสงค์  

๑. จ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
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๒. สินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียวมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  
๓. แหล่งท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานเพิ่มข้ึน  

ตัวช้ีวดั  
๑. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว  
๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากสินคา้และบริการการท่องเท่ียว  
๓. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน  

กลยุทธ์และแนวทาง 
         ๑. ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

๑.๑ พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพใหมี้ 
คุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเพื่อใหเ้ป็นจงัหวดัท่องเท่ียวชั้นน าของภาคอีสาน  

              ๑.๒  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐาน
ส่ิงอ านวยความสะดวก ความปลอดภยั และสุขอนามยั ตลอดจนให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ของผูพ้ิการและผูสู้งอายุ  
                             ๑.๓  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบครบวงจรและท่องเท่ียวไดต้ลอดปีและทุกฤดูกาล  
                    ๒. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วทั้งในและต่างประเทศ  
                     ๒.๑ ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพไปยงัตลาด
การท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย  
                     ๒.๒ ส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวและสนบัสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียว  
                     ๒.๓ พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว และบริการใหมี้คุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ  
                     ๒.๔  พฒันา ยกระดบัมาตรฐานสินคา้ชุมชน และบริการ เพื่อพฒันาสินคา้การท่องเท่ียวท่ี
สร้างสรรคจ์ากเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยใชค้วามรู้และนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
                     ๒.๕  พฒันาและปรับปรุงศูนยส์ารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยง
ข้อมูลการท่องเท่ียวระดับจงัหวดัเข้ากับการท่องเท่ียวในระดับชาติ เพื่ออ านวยการความสะดวกให้กับ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
           ๓. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดุลและยัง่ยนื  
                      ๓.๑  เสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 
ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต วฒันธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวสู่ความย ัง่ยนื  
                      ๓.๒ สนบัสนุน พฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ โดยสนบัสนุน
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  
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                      ๓.๓  สนบัสนุนชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื  
                      ๓.๔  ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การประกอบอาชีพใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน  
                      ๓.๕  การดูแลรักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
              ๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยัง่ยนื  
     เป้าประสงค์ 

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสมดุลและย ัง่ยนื  
๒ การใชพ้ลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานอยา่งย ัง่ยนื  

     ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย  
๑. สัดส่วนของพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ต่อพื้นท่ีจงัหวดัเพิ่มข้ึน  
๒. สัดส่วนพื้นท่ีป่าท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูใหค้งสภาพสมบูรณ์  
๓. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
๔. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการภยัพิบติั  
๕ ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการใชพ้ลงังานทดแทน  

กลยุทธ์และแนวทาง 
          ๑. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  
               ๑.๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และทุกภาคส่วน 
ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ  
               ๑.๒ การบริหารจดัการท่ีดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
แกปั้ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดขอ้พิพาทเก่ียวกบัแนวเขตท่ีดินของรัฐ  
               ๑.๓ ควบคุมการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีตน้น ้าและการใชส้ารเคมีการเกษตรในพื้นท่ีตน้น ้าอยา่งเขม้งวด  
               ๑.๔ พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวตัถุ และการชะล้าง
พงัทลายของหนา้ดิน ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
               ๑.๕ เสริมสร้างความเขม้แข็งขององคก์รลุ่มน ้ าและองค์กรทอ้งถ่ินในการจดัการน ้ า และการจดัท า
แผนบริหารจดัการน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ าอย่างบูรณาการท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอ และจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการจดัการน ้า 
         ๒.  การพฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
               ๒.๑  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย ัง่ยืน ตลอดจนสนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพฒันาศกัยภาพ
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ของทอ้งถ่ินและชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม  
               ๒.๒ ส่งเสริมให้ชุมชน ทอ้งถ่ิน และองคก์รภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายดา้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติท่ีเป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
             ๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการ ก าจดัขยะมูลฝอยและการจดัการน ้ าเสีย
ชุมชน  
             ๒.๔ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจดัการเชิงพื้นท่ีอยา่งมีส่วนร่วมในพื้นท่ี
อนุรักษท่ี์มีความส าคญัในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  
             ๒.๕  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจดัการองค์ความรู้  เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวางแผนและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
             ๒.๖  การสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
อนุรักษ์ การวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมท้องถ่ินและพืชพื้นบา้น เพื่อสร้างนวตักรรมในการผลิตสินคา้และ
บริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  
             ๒.๗  ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทอ้งถ่ินวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินในการ
ใชพ้ลงังานทดแทน การผลิตพืชพลงังานทดแทน การปลูกพืชพลงังานทดแทนในท่ีดินรกร้าง เพื่อสร้างรายได ้
และลดรายจ่ายดา้นพลงังาน  
        ๓. การเตรียมความพร้อมเพือ่รับมือกบัภัยพบิัติทางธรรมชาติ และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
              ๓.๑ การจดัท าแผนท่ีเพื่อบ่งช้ีพื้นท่ีเส่ียงภัยทั้ งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั โดย
จดัล าดบัความส าคญัพื้นท่ีเส่ียง เพื่อก าหนดแนวทางเฝ้าระวงั และแนวทางบรรเทาและป้องกนัผลกระทบ  
              ๓.๒ พฒันาการจดัการภยัพิบติัให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภยัพิบติัท่ีรุนแรงในอนาคต 
โดยใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจดัการ  
              ๓.๓  พฒันาระบบงานอาสาสมคัร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ 
ใหมี้มาตรฐานตามหลกัสากล  
              ๓.๔  สนบัสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทอ้งถ่ิน ให้มีการเตรียมความพร้อม 
จดัท าแผนปฏิบติัการรองรับภยัพิบติั และการซกัซอ้มรับมือภยัพิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  
              ๓.๕  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้ เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนั  
              ๓.๖  การถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบ เพื่อ
สร้างความตระหนกัให้แก่ประชาชนในการร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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        ๖.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔   พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
    เป้าประสงค์  
  ๑. ดชันีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มข้ึน  

๒. ประชาชนและชุมชนเขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้ 
๓. สังคม ชุมชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  

    ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย  
๑. ร้อยละของประชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ  
๒. ร้อยละของประชากรมีหลกัประกนัสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและทัว่ถึง  
๓. จ านวนชุมชนท่ีด าเนินการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงข้ึน  
๔. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของดชันีมวลรวมความสุขของประชาชน 
๕. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นท่ี  

     กลยุทธ์และแนวทาง 
๑. การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ  
    ๑.๑ เพิ่มศกัยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม มีบทบาท ในการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม
ครอบครัวอบอุ่น และการพฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้  
                 ๑.๒  สร้างเค รือข่ ายชุมชน /ท้องถ่ิน  และทุกภาคส่วน  เข้ามามี ส่วน ร่วมในการอนุ รักษ์
ศิลปวฒันธรรม เฝ้าระวงัทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวฒันธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม ซ่ึงเป็นวถีิชีวติท่ีดีงาม  
                 ๑.๓  สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นวฒันธรรมไดมี้
เวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ ทั้งในระดบัชุมชนและระดบัทอ้งถ่ิน
อยา่งต่อเน่ือง  
                 ๑.๔  พฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พฒันาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเขม้แข็ง  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาสังคม  
                 ๑.๕  เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยูโ่ดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบั
ชุมชน สามารถวางและจดัท าผงัเมือง การจดับริการขั้นพื้นฐาน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมใน
พื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัศกัยภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของประชาชน ควบคู่กบัการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัสาธารณะ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  
                 ๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวฒันธรรมหมู่บา้นสู่
สภาวฒันธรรมต าบล  
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                ๑.๗  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม  
                ๑.๘ ขยายโอกาสการมีงานท าและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
                ๑.๙ ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลงักายเพื่อสุขภาพโดยการจดั
กิจกรรมและเพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนเขา้ถึงกีฬาและนนัทนาการ  
                ๑.๑๐ ส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพฒันาและนาวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใชอ้ยา่งจริงจงั  
                ๑.๑๑ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีการออกกาลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ  
      ๒. การพฒันาการศึกษา  
           ๒.๑ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อการมีงานท าให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยม คุณธรรม วฒันธรรม ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
           ๒.๒ สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับประชาชนในการเขา้ถึงบริการการศึกษา  และ แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนสร้างปัจจยัและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเน่ือง
ใหก้บัคนทุกช่วงวยั  
            ๒.๓ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามุ่งสู่สากล พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนั  
            ๒.๔ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษา และสร้างหลกัประกนัโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้และผูพ้ิการ รวมทั้งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และ
ช่วยเหลือทางการศึกษาใหก้บัผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส  
            ๒.๕ สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัชุมชน/วสิาหกิจชุมชน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ช่างทอ้งถ่ิน ทกัษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคา้ชุมชน  
            ๒.๖ ส่งเสริมการผลิตและพฒันากาลงัคนใหมี้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
       ๓. การพฒันาการสาธารณสุข  
           ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลกัประกนัสุขภาพใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งไม่เป็น
อุปสรรค รวมทั้งพฒันาระบบบริการสุขภาพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน  
           ๓.๒ พฒันาระบบบริการ วชิาการและการบริหารจดัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ใหมี้คุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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           ๓.๓ พฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย
มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของเครือข่าย  
            ๓.๔ ส่งเสริมและพฒันากระบวนการประเมินความเส่ียงและเตือนภยัสุขภาพ รวมทั้งพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
            ๓.๕ สนบัสนุนสร้างแรงจูงใจ ทกัษะความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายภารกิจใน
การปฏิบติังานดา้นพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง โดยเช่ือมโยงการด าเนินการร่วมกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
      ๔. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
            ๔.๑ ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความ
สมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
           ๔.๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รชุมชนและผูน้าชุมชนใหมี้ศกัยภาพในการบริหารจดัการ และการมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคมของชุมชน 
           ๔.๓ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันา
ชุมชน ผา่นกลไกการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน  
           ๔.๔  ส่งเสริมและพฒันากองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี    ตามหลกั 
ธรรมาภิบาล  
      ๕. การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  
             ๕.๑ พฒันาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเคร่ืองมืออนัทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน  
           ๕.๒ พฒันาสมรรถนะขา้ราชการให้มีจิตสานึกสาธารณะ มาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิ
บาล และทศันคติ ท่ีเอ้ือต่อการบริการประชาชน  
          ๕.๓  สร้างจิตสานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของขา้ราชการ ในการปฏิบติัราชการดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่าง
ต่อเน่ือง  
           ๕.๔  ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัท าแผนพฒันาในทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพฒันาในระดบัชุมชน  ต าบล และอ าเภอ ให้
สามารถเช่ือมโยงกบัการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัเพื่อใหร้ะบบแผนและงบประมาณของจงัหวดัสามารถแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาพื้นท่ีไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน  
         ๕.๕  ส่งเสริมการพฒันาหน่วยงานไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบท่ีเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ  
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      ๖. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  
               ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/
ชุมชน การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บา้น/ชุมชน  
               ๖.๒ เร่งรัดปราบปรามการคา้ยาเสพติด และผูมี้อิทธิพลในทุกๆ ดา้น ด าเนินการป้องกนัมิให้กลุ่ม
เส่ียงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบาบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสังคมได ้
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
               ๖.๓ เสริมสร้างสมรรถนะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และระงบั ขอ้พิพาท
เบ้ืองตน้รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภยั ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
ในพื้นท่ี  
                ๖.๔ คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผูบ้ริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจและพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยติุธรรม 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอเนินสง่า 
 
๑.วสัิยทศัน์อ าเภอเนินสง่า 
 

“เกษตรอนิทรีย์ก้าวหน้า พฒันาคุณภาพชีวติ น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีง” 
 

๒. พนัธกจิการพฒันาอ าเภอเนินสง่า 
 ๒.๑ พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดความย ัง่ยนื 
 ๒.๒ ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้น ชุมชน นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการด ารงชีวติ 
 ๒.๓ พฒันาคนใหมี้ความรู้ คุณธรรม มีคุณภาพชีวติท่ีดี พึ่งตนเองได ้
๓. เป้าประสงค์รวม   
 ๓.๑ พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 ๓.๒ สนบัสนุนใหค้น ชุมชน นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวิต 
 ๓.๓ ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
๔.  ตัวช้ีวดัและเป้าหมายการพฒันา   (KPI/Targets) 
 ๔.๑ เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ มีการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒ คน ชุมชน นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวิตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗๕ 
 ๔.๓ แต่ละชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดการเรียนรู้อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ คร้ัง 
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๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๕. ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑  การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

  เป้าประสงค์ 
   ๑.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่งน ้ า เพื่อเพิ่มน ้ าตน้ทุนและบรรเทาปัญหาน ้ า ขาด
แคลน และอุทกภยัโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
   ๒.  ภาคการเกษตรเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร   มีความ
เขม้แขง็และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
   ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
   ๑.  ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีแหล่งน ้าใตดิ้น ผวิดิน และไดรั้บการพฒันา 
   ๒.  จ  านวนเส้นทาง ถนน ส าหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไดรั้บการพฒันาท่ีได้
มาตรฐาน 
   ๓.  ร้อยละของเกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ เพิ่มข้ึน 
   ๔.  ผลผลิตการเกษตรเฉล่ียต่อหน่วยการผลิต 
   ๕.  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าผลิตผลการเกษตรส าคญั 
   ๖.  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา 
   ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
    ๑.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรไห้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    ๑.๒  ฟ้ืนฟูและขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานพฒันา
แหล่งน ้ าผิวดิน ใตดิ้น โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภยั ภยัแล้ง 
และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า  
    ๑.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้ าภาคเกษตร  เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 
   ๒.  พฒันาคุณภาพสินค้าการเกษตรและเครือข่ายสินค้าเกษตร 
    ๒.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม กระจาย
ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดบัชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตร 
    ๒.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
สินคา้เกษตร ผลิตภณัฑ ์รวมทั้งระบบการจดัการตลาด 
   ๓. พฒันาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชน 
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    ๓.๑  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดบัชุมชน และการท าเกษตรย ัง่ยนื เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร 
    ๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการของสถาบนั
เกษตรกร และพฒันาการด าเนินงานขององคก์รเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๕.๒  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒   การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
  เป้าประสงค์ 
   ๑.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เด็กและเยาวชนไดรั้บการพฒันาทั้งทกัษะชีวติ และ
มีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่มีหลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชีวติ 
   ๒.  ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวยั ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนตลอดชีวติ มีศกัยภาพในการด ารงชีวติและการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 
   ๓.  ประชาชนมีหลกัประกนัสุขภาพอยา่งครอบคลุม มีคุณภาพและเขา้ถึงบริการได้
อยา่งไม่เป็นอุปสรรค 
   ๔.  ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม
และลดปัจจยัเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรคเชิงรุก 
   ๕.   เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกก าลังกายเล่นกีฬาเป็นประจ าเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติ 
  ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
   ๑.  ระดบัความส าเร็จของการแกไ้ขปัญหาสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติ 
   ๒. ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มดา้นโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจดัการท่ีดี 
   ๓.  จ  านวนศูนยท่ี์ถ่ายทอดความรู้ใหชุ้มชนในอ าเภอ  
   ๔.  ประชาชนไดรั้บการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  กลยุทธ์และ แนวทางการพฒันา 
   ๑  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
    ๑.๑  การปลุกจิตส านึกและกระตุน้ให้คนในชุมชน ทอ้งถ่ิน เขา้มีส่วนร่วม
ในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวฒันธรรมท่ีเป็นวถีิชีวติ 
    ๑.๒  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชน สามารถจดัการบริการขั้นพื้นฐาน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เหมาะสมในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของประชาชน  
    ๑.๓  ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได ้และ
ส่งเสริมการออม เพื่อใหป้ระชาชนมีความมัน่คงในการด ารงชีวติ 
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   ๒.  การพฒันาการศึกษา 
    ๒.๑  สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจยัและสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองใหก้บัคนทุกช่วงวยั 
    ๒.๒  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และ
สร้างหลกัประกนัโอกาสทางการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสและผูพ้ิการ  
   ๓.  การพฒันาการสาธารณสุข 
    ๓.๑ เพิ่มคุณภาพของระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชน
เขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพฒันาระบบบริการสุขภาพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
    ๓.๒  ส่งเสริมและพฒันาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทยแ์ผน
ไทย การแพทยพ์ื้นฐาน การแพทยท์างเลือก และสมุนไพรไทย เพื่อการพฒันาสุขภาพของประชาชน 
    ๓.๓  พฒันาระบบการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรค รวมทั้งภยัสุขภาพ 
โดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของเครือข่าย 
    ๓.๔  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพ โดยการจดักิจกรรมและเพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนเขา้ถึงกีฬาและนนัทนาการ 
 ๕.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยัง่ยนื 
  เป้าประสงค์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสมดุลแลย ัง่ยนื 
  ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

๑. สัดส่วนของพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ต่อพื้นท่ีอ าเภอเพิ่มข้ึน 
๒. สัดส่วนพื้นท่ีป่าท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูใหค้งสภาพสมบูรณ์ 
๓. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา 
   การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 

๑.  ส่งเสริมการและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  พฒันาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.  ควบคุมการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีตน้น ้าและการใชส้ารเคมีการเกษตรใน 
พื้นท่ีตน้น ้าอยา่งเขม้งวด 

๓.  พฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน  การแกไ้ขปัญหาดินเคม็  ดินขาด 
อินทรียวตัถุและการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน  ดว้ยการสนบัสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์
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๔.  เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและองคก์รปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในการจดัการน ้ า  และการจดัท าแผนบริหารจดัการน ้ าอย่างบูรณาการท่ีเช่ือมโยงกับแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินและพฒันาอ าเภอ 
 ๕.๔  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  ๔    การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
   เป้าประสงค์ 
   ๑.  ประชาชนและชุมชน/หมู่บา้นเขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้
   ๒. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
   ๓.  ประชาชนมีสมคัรสมานสามคัคีและส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน/หมู่บา้นของ
ตนนเอง 
  ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
   ๑.  ระดบัความส าเร็จของการสนบัสนุนการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนดว้ยกระบวนการ
มีส่วนร่วม 
   ๒.  ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์ จปฐ. 
   ๓.  ร้อยละความส าเร็จในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
   ๒.๔  ร้อยละความส าเร็จในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
  กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา 
   ๑.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ๑.๑  ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สร้างความสมคัรสมานสามคัคีให้เกิดข้ึนใน
ชุมชน 
    ๑.๒  พัฒนาองค์กรชุมชนและผูน้ าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหาร
จดัการและการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคมของชุมชน 
    ๑.๓  เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเขม้แข็ง การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก
ดว้ยกระบวนการแผนชุมชน โดยยดึแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๔  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บา้นมีการจดัท าแผนพฒันาชุมชน/
หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเสริมสร้างการประสานและบูรณาการในระดับอ าเภอเช่ือมโยงกับ
จงัหวดัให้มีระบบแผนงาน  งบประมาณ  สามรถแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้นท่ีไดต้รงตามความตอ้งการของ
ประชาชน 
   ๒.  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
    ๒.๑   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนให้การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในหมู่บา้น ชุมชน 
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    ๒.๒  ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจงั  
และมุง่เนน้การป้องกนัมิใหก้ลุ่มเส่ียงเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    ๒.๓  เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน 
อาสาสมัครชุมชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันบรรเทา          
สาธารณภยั  ปัญหาดา้นสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บา้น/ชุมชนของตนเองอยา่งเขม้แขง็ 
 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
 วสัิยทศัน์ 
 

 

 
พนัธกจิ  

๑. พฒันาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๒. พฒันาการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  
๓. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมบูรณ์และย ัง่ยนื  
๔. สร้างสังคมอยูดี่มีสุข เขม้แขง็พึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์รวม  
๑.  ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  
๒. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
๓.  ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็  
๔.  สภาพพื้นท่ีป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีจงัหวดั  

     ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัชัยภูมิ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการ สินค้าและบริการสร้าง

มูลค่าเพิม่อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื  
เป้าประสงค์  

๑. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน  
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  
๓. ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  
๔. สินคา้และบริการมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  
 

“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยวในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 
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ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย  
๑. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  
๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของมนัส าปะหลงัและออ้ย  
๓. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑไ์หมท่ีไดม้าตรฐาน  
๔. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  
๕. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินคา้เกษตร  

กลยุทธ์และแนวทาง 
๑.  การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติภาคการเกษตร  

๑.๑  การพฒันาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ยนื  
                      ๑.๑.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อให้

สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
   ๑.๑.๒ บริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทาโดยการก่อสร้างระบบ
ชลประท านขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภยั ภยัแลง้ และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า 

๑.๑.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ ้ าภาคเกษตร เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต  

๑.๒  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก 
ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  

                    ๑.๒.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้เกษตร
และผลิตภณัฑ์ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใชปั้จจยัผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมทั้งพฒันา
ระบบการจดัการดา้นการตลาด  
     ๑.๒.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ปศุสัตวแ์ละประมง  
 ๑.๒.๓  ส่งเสริมและพฒันาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑไ์หมท่ีมีคุณภาพ 
 ๑.๒.๔  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตโดย
ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมทั้งพฒันาระบบการจดัการดา้นการตลาด  
 ๑.๒.๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรในระดบัชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตร  
 ๑.๒.๖  ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการเกษตร ท่ีเหมาะสมและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดตน้ทุนการผลิต พฒันาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ  
 ๑.๒.๗  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชแ้ละพฒันาองคค์วามรู้
ให้ชุมชน สนบัสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้เกษตร
และอาหาร  
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 ๑.๒.๘  สนบัสนุนการบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินคา้
เกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด  
 ๑.๒.๙  ส่งเสริมการผลิตพืชพลงังานทดแทน การปลูกพืชพลงังานทดแทนในท่ีรกร้างวา่ง
เปล่า และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรและพลงังานธรรมชาติอ่ืน  
 ๑.๒.๑๐  พฒันาดา้นการวางแผนพฒันาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจาหน่ายผลผลิต  
                 ๑.๓  พฒันาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชน  

                  ๑.๓.๑  สนบัสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
เครือข่ายปราชญช์าวบา้น ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเกษตรกร  

 ๑.๓.๒ ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย ์
และการท าเกษตรย ัง่ยนื และลดการใชส้ารเคมีในการผลิตสินคา้เกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร  

 ๑.๓.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการของสถาบนัเกษตรกร 
และพฒันาการด าเนินงานขององคก์รเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการคา้  
                 ๑.๔  พฒันาพืน้ที่การเกษตร และการถือครองทีด่ิน  
                      ๑.๔.๑ วางระบบการถือครองท่ีดินการจดัท่ีดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออก
โฉนดท่ีดินใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรม  
 ๑.๔.๒  เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิ/จดัสรรท่ีดินท ากินให้แก่เกษตรกรผูไ้ร้ท่ีท  ากิน และ
ประชาชนท่ียากจนใหมี้ท่ีดินเป็นของตนเองอยา่งเป็นธรรม  
 ๑.๔.๓  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน  โดยก าหนดแนวเขตการใช้ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจดัท าผงัเมือง และผงัชุมชน  

๒. การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติภาคอุตสาหกรรม 
      ๒.๑  พฒันาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลติการเกษตร  

              ๒.๑.๑  พฒันาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
 ๒.๑.๒  ส่งเสริมการพฒันาพื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของจังหวดั  เช่น  อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่โปแตช  
 ๒.๑.๓  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการเกษตรจาก
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 ๒.๑.๔ ส่งเสริมการพฒันาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพฒันาการผลิต การขนส่ง
สินคา้อุตสาหกรรมและสินคา้อ่ืน ๆ อยา่งเป็นระบบ  
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 ๒.๑.๕ ส่งเสริมและพฒันาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินคา้ (Cluster และ 
Supply Chain) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั  
 ๒.๑.๖ พฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดบัความสามารถด้านการบริหาร
จดัการรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษทัภิบาลใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เพื่อพฒันาภาคอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
               ๒.๑.๗  ส่ งเส ริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้  
                  ๒.๒ พฒันาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ  
                        ๒.๒.๑ สนบัสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพฒันาทกัษะฝีมือท่ีไดม้าตรฐาน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระใหก้บัคนหางานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
                     ๒ .๒ .๒  ส่ ง เส ริม ให้ ก ลุ่ ม บุ คคลพิ เศษ มี โอก าสและท าง เลื อก ในการท างาน
ภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการจา้งงาน  
                                 ๒.๒.๓  สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดมาตรฐาน
แรงงาน การคุม้ครองแรงงานให้ไดรั้บสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน  จดัระบบการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ
ใหค้รอบคลุมมากข้ึน  
                                ๒.๒.๔  พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการดา้นแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการ
พฒันาระบบค่าจา้ง  
                               ๒.๒.๕  ส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน แรงงานสัมพนัธ์ มีสวสัดิการแรงงานและมี
หลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชีวติ  
                              ๒.๒.๖  จดัระเบียบบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จดัระบบแรงงานต่าง
ด้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ  

        ๒.๓ พฒันาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
               ๒.๓.๑  ผลกัดนัอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจงัหวดัไปสู่นโยบายระดบัชาติ  

                          ๒.๓.๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่
โปแตช  
         ๓. การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ  
                  ๓.๑  พฒันาผลติภัณฑ์ไหมและผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
                           ๓.๑.๑  เสริมสร้างศกัยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเขม้แข็ง พฒันาบุคลากรและ
ผูป้ระกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคการผลิตและ
บริการ  
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                               ๓.๑.๒  ส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพ
และไดม้าตรฐาน โดยใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่กบัองคค์วามรู้สมยัใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขนั การประยกุตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการ  
                               ๓.๑.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชน สนบัสนุนให้มีศูนยก์ระจาย
และแสดงสินคา้ และพฒันาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
                               ๓.๑.๔  เสริมสร้างชุมชนให้มีการใชค้วามคิดสร้างสรรคผ์สานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน องค์
ความรู้ เอกลกัษณ์ วฒันธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินคา้ มีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตเชิงธุรกิจพึ่งพา
ตนเองได ้ 
                ๓.๒  พฒันาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด  
                               ๓.๒.๑ พฒันาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการให ้
ครอบคลุมสินคา้และบริการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได ้ตลอดจนเสริมสร้างองคก์รวิสาหกิจชุมชน 
(SMEs) ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้ 
                               ๓.๒.๒ สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้งในระดบัจงัหวดั และภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มช่องทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผูบ้ริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้ ง
เช่ือมโยงเครือข่ายการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น  
                               ๓.๒.๓ จดัตั้งศูนยป์ระสานการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดบัจงัหวดั
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้  
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒   พฒันาการท่องเทีย่วให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
       เป้าประสงค์  

๑. จ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
๒. สินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียวมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  
๓. แหล่งท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานเพิ่มข้ึน  

ตัวช้ีวดั  
๑. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว  
๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากสินคา้และบริการการท่องเท่ียว  
๓. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน  

กลยุทธ์และแนวทาง 
๑. ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

๑.๑  พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมี 
ศกัยภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเพื่อให้เป็นจงัหวดัท่องเท่ียวชั้นน าของ
ภาคอีสาน  
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            ๑.๒  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐาน
ส่ิงอ านวยความสะดวก ความปลอดภยั และสุขอนามยั ตลอดจนให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ของผูพ้ิการและผูสู้งอายุ  
                            ๑.๓  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบครบวงจรและท่องเท่ียวไดต้ลอดปีและทุกฤดูกาล  

๒. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วทั้งในและต่างประเทศ  
                     ๒.๑  ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพไปยงัตลาด
การท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย  
                     ๒.๒  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวและสนบัสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียว  
                     ๒.๓  พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว และบริการใหมี้คุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ  
                     ๒.๔  พฒันา ยกระดบัมาตรฐานสินคา้ชุมชน และบริการ เพื่อพฒันาสินคา้การท่องเท่ียวท่ี
สร้างสรรคจ์ากเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยใชค้วามรู้และนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
                     ๒.๕  พฒันาและปรับปรุงศูนยส์ารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยง
ข้อมูลการท่องเท่ียวระดับจงัหวดัเข้ากับการท่องเท่ียวในระดับชาติ เพื่ออ านวยการความสะดวกให้กับ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
           ๓. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดุลและยัง่ยนื  
                     ๓.๑ เสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และวสิาหกิจชุมชน ใหเ้ขา้
มามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกับวิถี ชีวิต  วัฒนธรรม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวสู่ความย ัง่ยนื  
                     ๓.๒ สนับสนุน พฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  
                     ๓.๓ สนบัสนุนชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื  
                     ๓.๔ ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน  
                     ๓๕  การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยัง่ยนื  
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     เป้าประสงค์ 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสมดุลและย ัง่ยนื  
๒. การใชพ้ลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานอยา่งย ัง่ยนื  

     ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย  
๑. สัดส่วนของพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ต่อพื้นท่ีจงัหวดัเพิ่มข้ึน  
๒. สัดส่วนพื้นท่ีป่าท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูใหค้งสภาพสมบูรณ์  
๓. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
๔. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการภยัพิบติั  
๕. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการใชพ้ลงังานทดแทน  

กลยุทธ์และแนวทาง 
          ๑. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  
               ๑.๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และทุกภาคส่วน 
ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ  
               ๑.๒  การบริหารจดัการท่ีดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อยา่งเหมาะสม รวมทั้ง
แกปั้ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดขอ้พิพาทเก่ียวกบัแนวเขตท่ีดินของรัฐ  
               ๑.๓ ควบคุมการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีตน้น ้าและการใชส้ารเคมีการเกษตรในพื้นท่ีตน้น ้าอยา่งเขม้งวด  
               ๑.๔ พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวตัถุ และการชะล้าง
พงัทลายของหนา้ดิน ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
               ๑.๕ เสริมสร้างความเขม้แข็งขององคก์รลุ่มน ้ าและองค์กรทอ้งถ่ินในการจดัการน ้ า และการจดัท า
แผนบริหารจดัการน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ าอย่างบูรณาการท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอ และจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการจดัการน ้า 
       ๒.  การพฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
               ๒.๑  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย ัง่ยืน ตลอดจนสนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพฒันาศกัยภาพ
ของทอ้งถ่ินและชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม  
               ๒.๒ ส่งเสริมให้ชุมชน ทอ้งถ่ิน และองคก์รภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายดา้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติท่ีเป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
              ๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในการ ก าจดัขยะมูลฝอยและการจดัการน ้ า
เสียชุมชน  
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             ๒.๔  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจดัการเชิงพื้นท่ีอยา่งมีส่วนร่วมในพื้นท่ี
อนุรักษท่ี์มีความส าคญัในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  
             ๒.๕ พฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจดัการองคค์วามรู้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการวางแผนและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
             ๒.๖ การสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
อนุรักษ์ การวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมท้องถ่ินและพืชพื้นบา้น เพื่อสร้างนวตักรรมในการผลิตสินคา้และ
บริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  
             ๒.๗  ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทอ้งถ่ินวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินในการ
ใชพ้ลงังานทดแทน การผลิตพืชพลงังานทดแทน การปลูกพืชพลงังานทดแทนในท่ีดินรกร้าง เพือ่สร้างรายได ้
และลดรายจ่ายดา้นพลงังาน  
        ๓. การเตรียมความพร้อมเพือ่รับมือกบัภัยพบิัติทางธรรมชาติ และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
              ๓.๑ การจดัท าแผนท่ีเพื่อบ่งช้ีพื้นท่ีเส่ียงภัยทั้ งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั โดย
จดัล าดบัความส าคญัพื้นท่ีเส่ียง เพื่อก าหนดแนวทางเฝ้าระวงั และแนวทางบรรเทาและป้องกนัผลกระทบ  
              ๓.๒ พฒันาการจดัการภยัพิบติัให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภยัพิบติัท่ีรุนแรงในอนาคต 
โดยใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจดัการ  
              ๓.๓  พฒันาระบบงานอาสาสมคัร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ 
ใหมี้มาตรฐานตามหลกัสากล  
              ๓.๔ สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทอ้งถ่ิน ให้มีการเตรียมความพร้อม 
จดัท าแผนปฏิบติัการรองรับภยัพิบติั และการซกัซอ้มรับมือภยัพิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  
              ๓.๕  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้ เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนั  
              ๓.๖  การถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบ เพื่อ
สร้างความตระหนกัให้แก่ประชาชนในการร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔   พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
    เป้าประสงค์  
  ๑. ดชันีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มข้ึน  

๒. ประชาชนและชุมชนเขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้ 
๓. สังคม ชุมชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  

    ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย  
๑. ร้อยละของประชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ  
๒. ร้อยละของประชากรมีหลกัประกนัสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและทัว่ถึง  
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๓. จานวนชุมชนท่ีด าเนินการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงข้ึน  
๔. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของดชันีมวลรวมความสุขของประชาชน 
๕. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นท่ี  

     กลยุทธ์และแนวทาง 
๑. การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ  
       ๑.๑  เพิ่มศกัยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม มีบทบาท ในการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม
ครอบครัวอบอุ่น และการพฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้  
                      ๑.๒  สร้างเครือข่ายชุมชน /ท้องถ่ิน  และทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม เฝ้าระวงัทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวฒันธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม ซ่ึงเป็นวถีิชีวติท่ีดีงาม  

      ๑.๓  สร้างโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชน และประชาชนผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นวฒันธรรมได ้
มีเวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ ทั้งในระดบัชุมชนและระดบัทอ้งถ่ิน
อยา่งต่อเน่ือง  
                     ๑.๔  พฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
พฒันาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเขม้แข็ง  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาสังคม  
                    ๑.๕   เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ร่วมกับชุมชน สามารถวางและจดัท าผงัเมือง การจดับริการขั้นพื้นฐาน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เหมาะสมในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัศกัยภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของประชาชน 
ควบคู่กบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัสาธารณะ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  
                   ๑.๖  ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวฒันธรรมหมู่บา้นสู่
สภาวฒันธรรมต าบล  
                ๑.๗  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม  
                ๑.๘ ขยายโอกาสการมีงานท าและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
                ๑.๙ ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลงักายเพื่อสุขภาพโดยการจดั
กิจกรรมและเพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนเขา้ถึงกีฬาและนนัทนาการ  
                ๑.๑๐ ส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพฒันาและน าวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใชอ้ยา่งจริงจงั  
                ๑.๑๑ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีการออกกาลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ  
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      ๒. การพฒันาการศึกษา  
           ๒.๑ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อการมีงานท าให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยม คุณธรรม วฒันธรรม ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
           ๒.๒ สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับประชาชนในการเขา้ถึงบริการการศึกษา  และ แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนสร้างปัจจยัและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเน่ือง
ใหก้บัคนทุกช่วงวยั  
            ๒.๓ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามุ่งสู่สากล พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนั  
            ๒.๔ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษา และสร้างหลกัประกนัโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้และผูพ้ิการ รวมทั้งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และ
ช่วยเหลือทางการศึกษาใหก้บัผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส  
            ๒.๕ สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัชุมชน/วสิาหกิจชุมชน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ช่างทอ้งถ่ิน ทกัษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคา้ชุมชน  
            ๒.๖ ส่งเสริมการผลิตและพฒันากาลงัคนใหมี้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
       ๓. การพฒันาการสาธารณสุข  
           ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลกัประกนัสุขภาพใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งไม่เป็น
อุปสรรค รวมทั้งพฒันาระบบบริการสุขภาพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน  
           ๓.๒ พฒันาระบบบริการ วชิาการและการบริหารจดัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ใหมี้คุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
           ๓.๓ พฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย
มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของเครือข่าย  
            ๓.๔ ส่งเสริมและพฒันากระบวนการประเมินความเส่ียงและเตือนภยัสุขภาพ รวมทั้งพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
            ๓.๕ สนบัสนุนสร้างแรงจูงใจ ทกัษะความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายภารกิจใน
การปฏิบติังานดา้นพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง โดยเช่ือมโยงการด าเนินการร่วมกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
      ๔. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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                ๔.๑ ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความ
สมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

  ๔.๒  ส่งเสริมและสนบัสนุนองค์กรชุมชนและผูน้าชุมชนให้มีศกัยภาพในการบริหารจดัการ  และ
การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคมของชุมชน 

  ๔.๓ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พฒันาชุมชน ผา่นกลไกการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน  
                 ๔.๔  ส่งเสริมและพฒันากองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองให้มีการบริหารจดัการท่ีดี    ตามหลกั      
ธรรมาภิบาล  
       ๕. การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  
             ๕.๑ พฒันาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเคร่ืองมืออนัทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน  
              ๕.๒ พฒันาสมรรถนะขา้ราชการให้มีจิตสานึกสาธารณะ มาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิ
บาล และทศันคติ ท่ีเอ้ือต่อการบริการประชาชน  
              ๕.๓  สร้างจิตสานึกค่านิยม จรรยาบรรณ  ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
อยา่งต่อเน่ือง  
               ๕.๔  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ ง
เสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพฒันาในระดบัชุมชน  ต าบล และ
อ าเภอ ให้สามารถเช่ือมโยงกบัการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจงัหวดั
สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้นท่ีไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน  
               ๕.๕ ส่งเสริมการพฒันาหน่วยงานไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบท่ีเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ  
      ๖. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  
               ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/
ชุมชน การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บา้น/ชุมชน  
               ๖.๒ เร่งรัดปราบปรามการคา้ยาเสพติด และผูมี้อิทธิพลในทุกๆ ดา้น ด าเนินการป้องกนัมิให้กลุ่ม
เส่ียงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบาบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสังคมได้ 
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  



บทท่ี ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ๘๓ 
 

               ๖.๓ เสริมสร้างสมรรถนะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และระงบั ขอ้พิพาท
เบ้ืองตน้รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภยั ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
ในพื้นท่ี  
              ๖.๔ คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผูบ้ริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจและพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยติุธรรม 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัชัยภูมิ 
 

 
 
 พนัธกจิ 

๑. ส่งเสริมการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๒. พฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 
๓. พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
๔. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว 
๕. ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
๖. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ

จงัหวดั 
๗. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๘. บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์หลกั 

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจงัหวดัชยัภูมิไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๒. ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการสืบสานคุณค่า 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี ครอบครัวอบรม ชุมชนเขม้แขง็ 
๔. เกษตรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
๕. การท่องเท่ียวของจงัหวดัชยัภูมิไดรั้บความนิยมเพิ่มสูงข้ึน 
๖. เป็นแหล่งสร้างพลงังานทดแทนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

วสัิยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัชัยภูมิ 

“เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและวฒันธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร พลงังาน
ทดแทนส าคญั และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน” 
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๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
๘. มีระบบโลจิสติกส์ท่ีรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาด และเช่ือมโยงประเทศสู่

ประชาคมอาเซียน 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู 
๑๐. มีการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเขา้ถึงและไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการสืบสานคุณค่า 

     มาตรการ  
  มาตรการท่ี ๑.๑ มีศูนยค์วามเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดบัประเทศ 

มาตรการท่ี ๑.๒  สร้างแรงจูงใจใหค้รูดี ครูเก่ง มาร่วมจดัการเรียนการสอนท่ี         
                         จงัหวดัชยัภูมิมากข้ึนและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและ  
                         บุคลากรทางการ ศึกษาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

มาตรการท่ี  ๑.๓  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเช่ือมโยง  
                     การจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเขา้สู่จงัหวดัชยัภูมิ 
มาตรการท่ี  ๑.๔  ส่งเส ริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ 
                     เรียนการ สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
มาตรการท่ี ๑.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้านในการ

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มาตรการท่ี ๑.๖ ส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในทอ้งถ่ิน

ใหมี้ขีดความสามารถพร้อมรองรับการกา้วหนา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ

ยัง่ยนื 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ปัญหาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคพื้นฐานทัว่ไปของประชาชนในจงัหวดัลดลง 
 รายไดต่้อครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 
 ปัญหาดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ  
มาตรการท่ี  ๒ .๑  ส่ ง เส ริมการแก้ไขปัญหาส าคัญด้านสาธารณ สุขพื้ นฐานของ  

       จงัหวดัชยัภูมิ 
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มาตรการท่ี  ๒.๒      ยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ  
       สร้างสรรค ์

มาตรการท่ี   ๒ .๓  ส ร้างชุมชน เข้มแข็ ง มี เอกภาพ  และมี ส่ วน ร่วมในการแก้ไข   
       ปัญหา อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 สินคา้การเกษตรหลกัมีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน 
 สินคา้การเกษตรท่ีเป็นความหวงัในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน 
 รายไดภ้าคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน 

มาตรการ  
 มาตรการท่ี    ๓ .๑   ส่ งเส ริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่ ม เพิ่ มผลผลิตต่อไร่ในพืช  
                                                  หลกั ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย และมนัส าปะหลงั 
 มาตรการ ท่ี  ๓ .๒  ส่ ง เส ริมก ารผ ลิตพื ชและสั ตว์ เศ รษ ฐ กิ จ ท่ี เป็ น ความหวังใน 
                                                  อนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา โคเน้ือ โคราชวากิว และไก่บ้าน 
                                                 โคราช 
 มาตรการท่ี  ๓.๓       สร้างโอกาสและเพิ่มมูลคา้สินคา้เกษตรปลอดภยั 
         ยุทธศาสตร์ที ่๔   การพฒันาศักยภาพการท่องเทีย่ว 

           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาสู่จงัหวดัชยัภูมิมากข้ึน 
 รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน 

มาตรการ 
  มาตรการท่ี  ๔.๑   ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกดา้นการ  
                                                        ท่องเท่ียวจงัหวดัชยัภูมิใหเ้ป็นรูปธรรม 

มาตรการท่ี  ๔.๒   ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
                                     ใหม่ใหไ้ดม้าตรฐานมีความปลอดภยั และมีภูมิทศัน์ท่ีโดด 
                                    เด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

  มาตรการท่ี  ๔.๓   ปรับปรุงและพฒันาตวัเมืองชยัภูมิใหน่้าอยู ่เกิดอตัลกัษณ์  
                                                ท่ีโดนเด่น  และยงัคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อ 
                                                ดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
  มาตรการท่ี  ๔.๔   พฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม วถีิชีวติ  
                                                         ความ เคารพและความศรัทธาต่อเจา้พอ่พระยาแล 
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  มาตรการท่ี  ๔.๕  พฒันาจงัหวดัชยัภูมิใหเ้ป็นแหล่งปลูกดอกไม ้ไมป้ระดบั 
                                                        ส าคญัของประเทศ 
  มาตรการท่ี  ๔.๖  ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว  
                                              ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนขององคก์ร  
                                              ปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ที ่  ๕   การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ชุมชนพึ่งพาตนเองดา้นพลงังานทดแทนของชุมชนไดม้ากข้ึน 
 ทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 
 ชุมชนใหค้วามตระหกัและร่วมมือกนัใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีคุณค่า 

มาตรการ 
มาตรการท่ี  ๕.๑   ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนสร้างพลงังานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๖   การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทาง 

การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 มีมูลค่าทางการคา้สูงในเขตการพฒันาพิเศษของจงัหวดัชยัภูมิ 
มาตรการ 

มาตรการท่ี  ๖.๑  ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นศูนยก์ลางทาง  
                         การตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
มาตรการท่ี   ๖.๒  สนบัสนุนการพฒันาความเช่ือมโยงของระบบการขนส่ง 
                         ภายในเขตการพฒันาพิเศษใหมี้ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่  ๗   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

แบบยัง่ยนื 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 มีพื้นท่ีป่าไม่เพิ่มข้ึน 
 ปริมาณน ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน 
 ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ 
มาตรการท่ี  ๗.๑   การอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรป่าไมใ้หมี้จ านวนเพิ่มข้ึน 
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มาตรการท่ี  ๗.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และทอ้งถ่ินในการ 
                      จดัการใหมี้แหล่งน ้าขนาดใหญ่ และแหล่งน ้าชุมชน เพื่อเพิ่ม 
                     ปริมาณและรองรับการใชน้ ้าในภาคการเกษตรอยา่งเพียงพอ 
มาตรการท่ี  ๗.๓  การน าเทคโนโลยสีนบัสนุนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใหมี้ 
                      คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที ่  ๘   การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี มีประสิทธิภาพ 

           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
มาตรการท่ี  ๘.๑    เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาระบบคุณภาพของการบริหาร 
                              จดัการองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหไ้ดต้ามเกณฑ์ 
                              มาตรฐานการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
มาตรการท่ี  ๘.๒  ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อสนบัสนุนภารกิจของ 
                             องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
มาตรการท่ี  ๘.๓   ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรองคก์ร 
                             ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
มาตรการท่ี  ๘.๔ สร้างความตระหนกัและจิตส านึกในการใหบ้ริการแก่บุคลากร  
                             องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 

นโยบายในการบริหารงานราชการท่ีคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแถลงต่อสภาสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเนิน ผูท้รงเกียรติ และประชาชนชาวต าบลตาเนินไดรั้บทราบถึงวตัถุประสงค ์เจตนารมณ์ ท่ีจะมุ่งใน
การพฒันา มีดงัต่อไปน้ี 

นโยบายข้อที ่   ๑     ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
จะมุ่งเน้นการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด พฒันาเก่ียวกบัสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการต่างๆ เพื่อยกระดบัความเป็นอยูแ่ละอ านวยความสะดวกในชุมชน โดยด าเนินกิจกรรม
เก่ียวกบัดา้นต่าง  ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

๑.๑  ด้านคมนาคม 
 ๑.๑.๑  สนบัสนุนปรับปรุงและสร้างถนน 

๑.๑.๒ สนบัสนุนปรับปรุงร่องระบายน ้า และสร้างร่องระบายน ้า 
๑.๑.๓  สนบัสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
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๑.๒  ด้านไฟฟ้า 
๑.๒.๑  สนบัสนุนติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ 
๑.๒.๒ สนบัสนุนปรับปรุงโคมไฟส่องสวา่งตามพื้นท่ีท่ีจ  าเป็น 
๑.๒.๓ สนบัสนุนการขยายเขตไฟฟ้า 

๑.๓ ด้านการส่ือสาร 
๑.๓.๑ สนบัสนุนติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย หน่วยงาน ระดบัหมู่บา้น  
            ระดบัต าบล 

๑.๔  ด้านสาธารณูปโภคและแหล่งน า้ 
๑.๔.๑   สนบัสนุนการขยายท่อเมนประปาของส่วนภูมิภาค 
๑.๔.๒  สนบัสนุนการขยายเขตประปาหมู่บา้น 
๑.๔.๓  สนบัสนุนกานพฒันาแหล่งน ้าโดยการจดัหา ขดุลอกคูคลอง                  
             คลองส่งน ้า   ล าหว้ย และจดัสร้างฝายกกัเก็บน ้าไวใ้ชต้ลอดปี 

 นโยบายข้อที ่ ๒   ด้านเศรษฐกจิ 
มุ่งเนน้โครงการดา้นการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยูท่ี่ดี เพิ่มรายไดจ้าก

การประกอบอาชีพ โดยมีกิจกรรมและโครงการดงัน้ี 
  ๒.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพเพื่อยกระดบัรายได ้
  ๒.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์
           ๒.๓ ส่งเสริมสนบัสนุนสินคา้ในต าบลเพื่อยกระดบัรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน  
  ๒.๔  พฒันาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
  ๒.๕ แกไ้ขปัญหาการวา่งงานของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๒.๖ ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
  ๒.๗ ส่งเสริมสนบัสนุนฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บา้น และเยาวชน 
  ๒.๘ ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทศัน์ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บา้น และเยาวชน 
  ๒.๙ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัหา ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
  ๒.๑๐ ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๑๑ ส่งเสริมสนบัสนุนการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดตน้ทุนและการใชส้ารเคมี 
  ๒.๑๒ ส่งเสริมสนบัสนุนโรงงานปุ๋ยอดัเม็ด และปุ๋ยชีวภาพ 

นโยบายข้อที ่ ๓  ด้านสังคม 
มุ่งเน้นพฒันาเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนภายในต าบลมี   ความสมคัร

สมานสามคัคี จะปรับปรุง และจดัระเบียบการศึกษาสาธารณสุข วฒันธรรม ประเพณี และสนบัสนุน
การปรับปรุงชุมชนเพื่อใหเ้ป็นสังคมคุณภาพ โดยจะด าเนินการดงัน้ี 

๓.๑  ด้านศาสนาและวฒันธรรม 
๓.๑.๑ ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีอนัดีงาม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
         วนัส าคญัต่างๆ 
๓.๑.๒ ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ินและเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่
๓.๑.๓ ส่งเสริมสนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะพื้นบา้นและวฒันธรรมท่ีดีงาม 
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๓.๑.๔  ส่งเสริมและอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชน 
๓.๑.๕  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมวนัประเพณี วนัส าคญัต่างๆ 

๓.๒  ด้านการศึกษา 
 ๓.๒.๑ สนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาและปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ๓.๒.๒ สนบัสนุนอาหารกลาวนัและอาหารเสริม นม ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน  
        ๓.๒.๓ สนบัสนุนงานวนัเด็กแห่งชาติ 
 ๓.๒.๔ สนบัสนุนทุนการศึกษาเด็กนกัเรียน เรียนดีแต่ยากจน 

๓.๒.๕ สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน รองเทา้ เส้ือผา้นกัเรียน ตามความ            
             เหมาะสม 
๓.๒.๖ ส่งเสริมสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนหรือห้องสมุดประจ าต าบล       
             เพื่อใหชุ้มชนไดรั้บการศึกษาและไดใ้ชบ้ริการดา้นส่ือต่าง ๆ 

  ๓.๓  ด้านนันทนาการและกีฬา 
   ๓.๓.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
   ๓.๓.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาทัว่ไป กีฬาพื้นบา้นของประชาชน 
   ๓.๓.๓ สนบัสนุนจดัหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อใชใ้นการออกก าลงักายของประชาชน 
   ๓.๓.๔ จดัสร้างสนามกีฬาส าหรับออกก าลงักาย 

๓.๔ ด้านสวสัดิการสังคม 
   ๓.๔.๑ สนบัสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคนพิการ  
               ผูด้อ้ยโอกาส ผูป่้วยเอดส์ 
   ๓.๔.๒ สนบัสนุนอุปกรณ์ถุงยงัชีพ 
   ๓.๔.๓ ส่งเสริมสนบัสนุนการอบรมอาชีพให้แก่คนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
   ๓.๔.๔ สงเคราะห์ผูย้ากจนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัไม่คงทนถาวร 
   ๓.๔.๕ ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น 
   ๓.๔.๖ ปรับปรุงและจดัหาอุปกรณ์ส าหรับหอกระจายข่าว 
   ๓.๔.๗ จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์และป้ายประกาศประจ าหมู่บา้น 
  ๓.๕ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓.๕.๑ สนบัสนุนการจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบังานบรรเทาสาธารณภยั 
   ๓.๕๒ ส่งเสริมการอบรมเจา้หนา้ท่ีเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบรรเทา 
                สาธารณภยั 

๓.๕.๓ ส่งเสริมการจดัระเบียบจราจร  
๓.๕.๔ จดัท าป้ายจราจรตามถนนสายส าคญั 
๓.๕.๕ จดัค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังานบรรเทาสาธารณภยั 

๓.๖ ด้านสาธารณสุข 
   ๓.๖.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนภายในต าบล 
   ๓.๖.๒ ส่งเสริมการออกก าลงักาย 
   ๓.๖.๓ ส่งเสริมรณรงคป้์องกนัปัญหายาเสพติด 
   ๓.๖.๔ สนบัสนุนโครงการต่างๆ ของกลุ่ม อสม. 
   ๓.๖.๕ สนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์พน่น ้ายาเคมีเพื่อป้องกนัยงุลาย 
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   ๓.๖.๖ สนบัสนุนวสัดุส าหรับสัตว ์เช่น ยาฉีดป้องกนัส าหรับสัตว ์เช่น สุนขั  
              แมว ววั ควาย เป็นตน้ 
 นโยบายข้อที ่ ๔   ด้านส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
  ๔.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การปลูกตน้ไม่บริเวณบา้นเรือนราษฎร 
  ๔.๓ ส่งเสริมอนุรักษแ์หล่งน ้ า และป่าไมใ้นต าบล 
  ๔.๔ จดัหาภาชนะส าหรับบรรจุขยะ 

๔.๕ ส่งเสริมรณรงคก์ารก าจดัขยะมูลฝอย ปรับปรุงท่ีทิ้งขยะ และจดัระบบการ 
         จดัเก็บขยะท่ีดี 

  ๔.๖ ส่งเสริมอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ ้า 
  ๔.๗ ปรับปรุงบ่อขยะ 

นโยบายข้อที ่ ๕  ด้านการเมืองและการร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่ 
  มุ่งเนน้การพฒันาความ รู้ความเขา้ใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน 
  ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชาคม 
  ๕.๒ ส่งเสริมการรณรงคก์ารเลือกตั้งทุกระดบั 
  ๕.๓ สนบัสนุนการอบรม ประชุมสัมมนาของคณะผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. พนกังานและ 

       เจา้หนา้ท่ี 
  ๕.๔ ติดต่อประสานงานกบัองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
  ๕.๕ ประสานความร่วมมือกบัภาครัฐ และเอกชนทุกแขนง 
  ๕.๖ ประสานขอรับงบประมาณสนบัสนุนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

นโยบายข้อที ่ ๖  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและเจา้หน้าท่ีได้ยึด  แนวทางการ

บริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงในการปฏิบติัตามแนวนโยบายนั้น 
ข้าพเจ้าจะด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้ งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะ
ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชน 

๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพฒันา 
 ๓.๒.๑ ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 ๑. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที่ ๑  การคมนาคม  เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรกของต าบลตาเนิน เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งการ
มากท่ีสุดทั้ง ๑๔ หมู่บา้น  สภาพปัญหาเน่ืองจากถนนท่ีใชใ้นการสัญจรคมนาคม และถนนท่ีใชข้นพืชผลผลิต
ทางการเกษตรไม่ไดม้าตรฐานและขาดแคลน ท าให้การใช้งานตอ้งหยุดชะงกัในฤดูท่ีประสบภยัจากฝนตก
มากเกินไปและท าให้ถนนช ารุดเสียหาย  ส าหรับเส้นทางหลกัท่ีใชใ้นการคมนาคม นบัวา่เป็นหวัใจส าคญัมา
ในการขนส่งล าเลียงสินค้าต่าง ๆ  ข้ามจงัหวดัสู่ตลาดกลางและโรงงาน อีกทั้ งยงัเป็นเส้นทางลัดท่ีย่น
ระยะเวลา  ป้องกนัอุบติัเหตุลดการจราจรในการเดินทางไปยงัต่างจงัหวดั ซ่ึงถา้หากวา่ถนนไดรั้บการก่อสร้าง
เป็นทางลาดยางมีผูส้ัญจรทั้งจากภายในต าบลและต่างพื้นท่ีได้ใช้เส้นทางน้ีร่วมกนัเพิ่มข้ึนอีกมากมาย แต่
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เน่ืองจากงบประมาณของทอ้งถ่ินต าบลตาเนินนั้นมีน้อย ไม่พอเพียงท่ีจะด าเนินการได ้          จึงจะตอ้งขอ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  
 แนวทางแก้ไข   ๑. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นเนินทอง – บา้นโนนไร่ ต าบลตาเนิน ระยะทาง ๕ กม. 

๒. ก่อสร้างถนนลาดยางทางแยกบา้นหนองแขม – บา้นโกรกกุลา ระยะทาง ๓.๕ กม. 
ฯลฯ 

ล าดับที่ ๒  แหล่งน ้าที่กักเก็บน ้า และทางระบายน ้า   สภาพปัญหามีนอ้ยไม่เพียงพอและต้ืน
เขิน  ท าให้ไม่สามารถเก็บกักน ้ าได้เม่ือน ้ าไม่เพียงพอก่อให้เกิดความเสียหายขาดช่วงตอนการเพาะปลูก 
สภาพปัญหาทุกหมู่บา้นในฤดูฝนในช่วงท่ีฝนตกชุก  ท าให้ถนนทั้งสองขา้งทางเดิน และทางการเกษตร     มี
น ้ าเอ่อไหลหลากมากเกินไป  กดัเซาะถนน  ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย และการระบายน ้ าเขา้และน ้ าออกตาม
แหล่งน ้ าท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเกษตรระบายไม่ทนัและรองรับประมาณงานไม่เพียงพอ เกิดความเสียหายอยา่งมากมาย
ต่อการเกษตรและการสัญจร  แต่ปัญหาท่ีส าคญัคือ งบประมาณของทอ้งถ่ินนอ้ยและจ ากดั         การพฒันาจึง
ไม่เพียงพอ  
แนวทางแก้ไข   ขดุลอกแหล่งกกัเก็บน ้าล าหว้ยยาง ล าหว้ยโกรกมะเคง็ ล าหว้ยแม่ใหญ่ คลองหนองเรียบ 
ก่อสร้างฝายตามล าหว้ย ระยะทาง ๖ กม. ขดุลอกแหล่งน ้าชลประทานหนองแขม หมู่ท่ี ๖ เน้ือท่ี ๑๘๐ ไร่ 

ฯลฯ 
ล าดับที่  ๓  แหล่งกักเก็บน ้าในการท าการเกษตรแบบยั่งยืน   ปัจจุบนัแหล่งกกัเก็บน ้ าใน

ต าบลตาเนินมีลักษณะต้ืนเขิน  เก็บน ้ าไม่ได้ในระยะยาว  ท าให้มีน ้ าไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชากร  ท าให้เกิดปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหายในหนา้แลง้   แต่ปัญหาท่ีส าคญัคือ งบประมาณของ
ทอ้งถ่ินนอ้ยและจ ากดั  การพฒันาจึงไม่เพียงพอ  
แนวทางแก้ไข  ขดุลอกหนองละหาน  หมู่ท่ี  ๓  เน้ือท่ีประมาณ  ๔,๐๓๕  ไร่  ขดุลอกหนองประดู่ปุ่ม      หมู่ท่ี  
๕  เน้ือท่ีประมาณ  ๒๐  ไร่ ท าฝายกกัเก็บน ้ าล าห้วยยาง  โกรกมะเคง็  แม่ใหญ่  และท าคลองซอย        (คลอง
กา้งปลา)  เพื่อจะไดแ้กไ้ขปัญหา  และมีน ้าในการท าการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื  ซ่ึงถา้หากมีแหล่งกกัเก็บน ้าเหล่าน้ี  
จะสามารถใชเ้คร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าจากหว้ยล าชีไปเก็บไวท่ี้คลองชลประทานหนองแขม           และสามารถท่ีจะ
ปล่อยน ้ าเขา้พื้นท่ีท าการเกษตรของประชากรต าบลตาเนินไดอ้ยา่งทัว่ถึง  ผลประโยชน์ก็จะเกิดแก่ประชากร
ทั้งต าบล  
  ล าดับที่  ๔  ไฟฟ้า  ปัจจุบนัไฟฟ้าไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการใชต้ามบา้นและ        เพื่อ
การประกอบกิจกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม ปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ต าบลตาเนิน ทั้ง ๑๔ 
หมู่บา้น  มีไฟฟ้าใชค้รบ ๑๔ หมู่บา้น แต่ยงัไม่ครบทุกหลงัคาเรือน และไฟฟ้าสาธารณะตามขา้งทางและ ใน
หมู่บ้าน ซ่ึงถ้าหากมีไฟฟ้าสว่างและทั่วถึงจะท าให้ลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและ
อาชญากรรม ปัจจุบนัการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง เน่ืองจาก
งบประมาณมีจ ากดั 

๒.  ด้านเศรษฐกจิ 
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ล าดับที่  ๑  ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  หลงัจากว่างงานเกษตรชุมชนท่ีมีอยู่กระจาย
หลายหมู่บา้น  ตอ้งการรวมกลุ่มอาชีพแต่เน่ืองจากลุ่มขาดแคลนงบประมาณ และการพฒันาฝีมือใน       การ
ผลิตและจดัฝึกอบรมพฒันาฝีมือผลิตสินคา้ต าบลและตลาด จดัแสดงแนะน าสินคา้ของต าบลให้เผยแพร่และ
เป็นท่ีรู้จกั 

ล าดับที่  ๒  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาด  จากการท่ีประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลประกอบอาชีพเกษตรกรแต่แหล่งท่ีท าการประกอบอาชีพมี
สภาพท่ีไม่สมบูรณ์  ประกอบกบัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการท่ีจะพฒันาปรับปรุงแหล่งผลิตให้ถูกวิธีจึงท า
คุณภาพของแหล่งผลิตขาดความอุดมสมบูรณ์ไดผ้ลผลิตต ่า   

ล าดับที่  ๓  พัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าช้ันน า  ยงัขาด             การ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑ์บรรจุ  และการผลิตวตัถุดิบวสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  การรวมกลุ่มร่วมกนัยงันอ้ย  
งบประมาณ การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ   สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้และบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  

๓.  ด้านสังคม 
ล าดับที่  ๑  เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์  ยงัไม่เพียงพอกบัจ านวนผูสู้งอายุ    ผู ้

พิการ ผูติ้ดเช้ือเอดส์ ท่ีมีอยูใ่นแต่ละหมู่บา้นซ่ึงจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
อันดับที่ ๒ สาธารณสุขและการอนามัย  โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนมากมายและตามฤดูกาลจะตอ้ง

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทั้งในคนและสัตว ์อีกทั้งภาวการณ์เจ็บป่วยดว้ยโรคต่างๆของประชาชนมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน 

อันดับที่  ๓ การกีฬาของชุมชน  เยาวชนมีความสามารถแต่ยงัขาดการฝึกสอนอยา่งถูกวิธี
และการสนบัสนุนสถานท่ีเล่นกีฬาไม่เพียงพอ  ถา้หากไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รต่าง ๆ จะท าให้เยาวชน
ไดส้นใจเขา้เล่นกีฬาอยา่งจริงจงั 
 ๔.  ด้านแหล่งน า้ 
  อันดับที่  ๑  แหล่งน ้าตามธรรมชาติและที่ของส่วนตัว  มีนอ้ยไม่เพียงพอและต้ืนเขิน      ท า
ให้ไม่สามารถเก็บกกัน ้ าไดแ้ละไม่เพียงพอ  การขุดลอกแหล่งน ้ าจะท าให้การรองรับน ้ าไดมี้ปริมาณมาก  ซ่ึง
จะส่งผลท าใหก้ารผลิตพืชผลไดม้ากและสามารถผลิตไดห้ลากหลายชนิดหมุนเวยีน 
  อันดับที่  ๒  การก่อสร้างคลองส่งน ้าจากต้นแม่น ้าตามแหล่งเพาะปลูก  เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและมีแหล่งน ้าส าหรับการเพาะปลูกตลอดฤดูกาล 
  อนัดับที ่ ๓  การก่อสร้างฝาย  ตามแหล่งน ้าท่ีมีการเพาะปลูกและทางน ้าส าหรับเก็บกกัน ้าได้
ตลอดเส้นทางเดินน ้า และกรณีท่ีมีปริมาณน ้ามากสามารถระบายน ้าตามแหล่งน ้ าไดท้นัเพื่อป้องกนัปัญหาการ
เกิดน ้ าท่วม  และการกดัเซาะให้ถนนพงั การสัญจรไม่สะดวก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลิตทางการ
เกษตร เป็นตน้ 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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อันดับที่  ๑  ดินเค็ม  ดินของทอ้งถ่ินเป็นดินเค็มเต็มพื้นท่ีท าให้ผลผลิตไดน้้อย ปลูกพืชไม่
ไดผ้ลเตม็ท่ีท าใหสู้ญเสียโอกาสในการประกบอาชีพ 

อนัดับที ่ ๒  การก าจัดขยะมูลฝอย การใชว้สัดุท่ีท าลายมลภาวะ โดยไม่ค  านึงผลเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  โดยรู้หรือไม่รู้  ส านึกใหเ้ห็นถึงภยัท่ีจะตามมา      

อันดับที่  ๓  ป่าชุมชน  การปลูกป่าชุมชนตามแหล่งส าคญัๆ  สองขา้งทางจะเป็นการเพิ่ม
ปริมาณตน้ไมเ้พื่อสร้างความชุ่มช่ืน ร่มเงา และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติส าหรับคนในชุมชน 

อันดับที่  ๔  การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน
เดือดร้อน  ทั้งท่ีมี น.ส. ๓ และไม่มี น.ส. ๓ จะตอ้งรังวดัและท าแนวป้องกนัโดยการลอ้มร้ัว  คนัดิน       ป้าย
ประกาศหรือปลูกตน้ไมท่ี้เป็นอาหารและความร่มร่ืน  เพื่อปรับปรุงให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่น             ออกก าลงั
กาย  ทางสัญจร  ไม่ใหใ้ชป้ระโยชน์เฉพาะส่วนตน  

๖. ด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง 
อันดับที่  ๑  การจัดเวทีประชาคม ประชาชนยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัและความสนใจ

เขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร  
อนัดับที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง  การเลือกตั้งทุกระดบัจะตอ้งสร้างจิตส านึกให้

เห็นความส าคญัของการเลือกตั้ง  การรณรงค์  การประชาสัมพนัธ์  โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้    จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองและเป็นระยะเวลามากพอท่ีจะสร้างความเขา้ใจโดยมีการจ าลองภาพ
เหตุการณ์ให้เห็นถึงผลดีผลเสียจาการเลือกตั้ง  การก่อตั้งกลุ่มให้มีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างทัว่ถึงและทุก
กลุ่มเป้าหมายใหมี้การอบรมไดเ้รียนรู้ เพื่อจะน าไปเผยแพร่ในชุมชนของตนเองใหม้ากข้ึน 
 ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส         การ
พฒันาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

     (๑) จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชนมีความพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัทางราชการ/อปท. ในการพฒันาทอ้งถ่ินของตน 
   มีเส้นทางการสัญจรเป็นไปดว้ยความสะดวก  เน่ืองจากมีถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2180  
สายบา้นค่าย – ละหาน และสายบา้นตาเนิน – บา้นสามหลกัพฒันา 
   ประชาชนยงัยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมทั้งการอนุรักษจ์ารีต
ประเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงามท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
   กระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐ ในการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 
การท าประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนา  มีความเข้มแข็งข้ึน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และบริการท่ีรวดเร็ว 

  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีการผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีความ
หลากหลาย เช่น ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั โคกระบือ สุกร ไก่ ปลา เป็นตน้ 

  มีศกัยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในชุมชน 
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  มีสถานท่ีและทรัพยากรธรรมชาติมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อการ      สร้าง
งาน และเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

  มีผลิตภณัฑท่ี์เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและท่ีจะพฒันาเป็นสินคา้โอทอ็ป ในหลายหมู่บา้น 
  มีการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมเกษตรทางเลือกหรือเกษตรผสมผสาน 
  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. /และส่วนราชการในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองใน           

การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  มีความสงบไม่มีปัญหาดา้ยความปลอดภยั และมลพิษท่ีก่อใหเ้กิดโทษ 
  ผูน้  าทอ้งถ่ินใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  อบต.ตาเนิน มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
 ไดรั้บการบริการรับส่งผูป่้วยในกรณีฉุกเฉินอยา่งรวดเร็วเร่งด่วน 

(๒) จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัไม่ไดรั้บการพฒันาให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยัขาดการพฒันา

ดา้นคุณภาพ และการตลาด 
  การผลิตในภาคเกษตรกรรม การส่งเสริมและการพฒันาในดา้นคุณภาพมีประสิทธิภาพในการ

ผลิตต ่า ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิต 
  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นการประกอบ

วสิาหกิจชุมชน 
  แหล่งน ้าตามธรรมชาติและท่ีของส่วนตวัมีนอ้ย ไม่เพียงพอและต้ืนเขิน 
  ภาวการณ์เจบ็ป่วยดว้ยโรคต่างๆ ของประชาชนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
 คุณภาพการศึกษาไม่กา้วหน้าเท่าท่ีควร รวมทั้งไม่สามารถปรับตวัรู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง

และวทิยาการสมยัใหม ่
  ต าบลตาเนิน ก าลงัเปล่ียนแปลงสู่สังคมผูสู้งอายเุพิ่มข้ึน 

(๓) โอกาส (O : Opportunity) 
  พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
  นโยบายจดัตั้งกองทุนส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบวิสาหกิจชุมชน ใน
หลายรูปแบบ 
  การกระจายอ านาจและงบประมาณเพื่อการพฒันาใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน 
  มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีดี  รวมทั้งมีการปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดีของหน่วยงานของรัฐ 
  ใกลแ้หล่งรับซ้ือพืชผลทางการเกษตร 
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 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับท้องถ่ินอ่ืนท่ีสะดวกสบาย สามารถรองรับการขยายตวัของการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 (๔) อุปสรรค (T : Threat) 
  ภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการไดรั้บการถ่ายโอนการกระจายอ านาจไม่เหมาะสมสอดคล้องกบั
จ านวนบุคลากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีอยู่จ  านวนน้อยเม่ือเทียบกบัปริมาณ
งานท่ีตอ้งรับผดิชอบ 
  ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงรวมทั้งราคาปัจจยัการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 
  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอยา่งล่าชา้ ไม่เพียงพอและทัว่ถึง 
  ดา้นภูมิศาสตร์มีความเส่ียงต่อการเกิดภยัธรรมชาติ เช่น ภยัแลง้น ้าท่วม และดินเคม็ 
  แหล่งน ้าต้ืนเขินไม่สามารถกกัเก็บน ้าเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรไดต้ลอดฤดูกาลผลิต 

 ท้องถ่ิน/อปท. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนจ ากัด จึงไม่สามารถพัฒนาท้องถ่ินให้
ครอบคลุมทัว่ถึงทุกหมู่บา้น 

 ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างบรรทุกดิน หิน เกินค่าน ้ าหนักมาตรฐาน วิ่งเร็ว เคร่ืองยนต ์   
เสียงดงั  ท าดินร่วง ถนนพงั ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

พนัธกจิการพฒันาท้องถิ่น 
๑. การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้ งสัญจรและล าเลียงพืชผลทางการผลิตจากการเกษตร            

จะต้องพฒันาให้ได้มาตรฐาน  เพื่อประชาชนจะได้ใช้สะดวก ไม่ชะงกัหรือติดขดั  เม่ือเกิดเหตุการณ์ภยั     
จากธรรมชาติ  สามารถใชส้ัญจรไดต้ลอดเวลา  โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและคมนาคม 

๒. การปรับปรุงและพฒันาแสงสว่างทุกหมู่บา้น โดยด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึงเพื่อจะได้
ใช้ได้เต็มพื้นท่ีส าหรับชีวิตประจ าวนัของประชาชน  และประกอบอาชีพและบริเวณท่ีเป็นจุดล่อแหลม      
ตามแหล่งต่างๆ  ท่ีความสว่างไม่เพียงพอจะตอ้งติดตั้งให้เพียงพอและทัว่ถึงทั้งในชุมชนและเส้นทางการ
คมนาคม 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

“ การศึกษาเป็นเลศิ  เกษตรอนิทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวติ  น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น ้ าอุปโภค – บริโภคท่ีสะอาด  ก่อสร้าง  พัฒนา  
ปรับปรุง  ขยายเขตทั้งประปาภูมิภาค  และหมู่บา้นใหเ้พียงพอและทัว่ถึง  ก่อสร้างจดัหาภาชนะและซ่อมแซม
ใหใ้ชก้ารได ้

๔.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการโทรศพัท์สาธารณะ  และการขยายคู่สายโทรศพัท์ขอความ
ร่วมมือสนบัสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้ประชาชนไดมี้
ใชอ้ยา่งพอเพียง 

๕. การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ            
ให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนโดยจดัฝึกอบรมอาชีพ  สนบัสนุนงบประมาณและตลาดจ าหน่ายสินคา้  ส่งเสริมชุมชนให ้
ผลิตสินคา้ตามท่ีตลาดตอ้งการ 

๖. การพฒันาการเกษตร  ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาบ ารุง  ความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งผลิต  และการใชปุ๋้ยสารอินทรีย ์ท่ีผลิตจากวตัถุในชุมชน  โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๗. การรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ  การจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์  พลงัมวลชน  เยาวชน  ให้เขม้แขง็และย ัง่ยืน  
คอยป้องกนัภยัคุกคามต่างๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมใหมี้ความปลอดภยั   

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม ให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย  
จดัตั้งกลุ่มข้ึนมารับผดิชอบสนบัสนุนงบประมาณ 

๙. ส่งเสริมและพฒันาการกีฬาและการออกก าลงักาย  จดัการแข่งขนักีฬาและการออกก าลงักายอยา่ง 
ต่อเน่ือง  จดัหาผูฝึ้กสอนกีฬา  เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการเล่นกีฬาอยา่งถูกตอ้งแก่เยาวชน  เพื่อจะไดก้า้ว
ไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  การออกก าลงักายสร้างสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ 

๑๐. สร้างและจดัหาแหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก  ก่อสร้าง  ขดุลอก  ซ่อมแซม  ใหส้ามารถเก็บกกัน ้า
เพื่อการเกษตรยามขาดแคลน  และน าน ้าจากตน้น ้าเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตรใหพ้อเพียงและทัว่ถึง 

๑๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน ้ าตามแหล่งน ้ าท่ีประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้าพื้นท่ี
การเกษตรช ารุดหรือเสียหายบ่อยๆ  จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวร  ทนสภาพ         
การระบายน ้าไดส้ะดวก  รวดเร็ว  สอดคลอ้งกบัประมาณน ้าท่ีไหลเขา้ – ออก 

๑๒. ปรับปรุงพื้นท่ีการเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  เน่ืองจากสภาพดินเค็มให้มีความอุดม
สมบูรณ์โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
         ๑๓. การพฒันาศกัยภาพภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินท่ีมีอยูต่ามหมู่บา้นต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ใหถ่้ายทอดแก่
คนรุ่นหลงัโดยตั้งกลุ่มใหเ้รียนรู้และพฒันาให้เป็นอาชีพและรายได ้
         ๑๔. การสร้างระบบการท าลายขยะและปรับปรุงสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอยใหร้องรับปริมาณและใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความเป็น       
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

๑๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน ้ าตามหมู่บ้านท่ีเกิดท่วมขังในฤดูฝนตก ก่อสร้าง           
รางระบายน ้าหรือร่องระบายน ้าใหท้นัต่อปริมาณน ้าใชแ้ละน ้าฝน 

๑๖ . ส่ ง เส ริมและสนับส นุนการป ลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  บ ริเวณ ท่ี
สาธารณประโยชน์  วดั  สถานท่ีราชการและท่ีไร่นา  สวน  เพื่อเป็นแหล่งอาหาร  ร่มร่ืน  รักษาภูมิทศัน์  รักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติ 
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๑๗.  ส่งเสริมสนบัสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้นประถม ให้ไดรั้บความ
รู้ทนัต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปให้ทนัสมยั  สนบัสนุนทุนการศึกษา  จดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
การพฒันาการเรียน  การสอน  ตั้งแต่อนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษา  สนบัสนุนอาหารกลางวนั               วสัดุ
อุปกรณ์  การเรียน  การศึกษา  ทั้งในและนอกระบบ 

๑๘.  จดัท าสวนพกัผอ่นสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อใหเ้ด็กและประชาชนทัว่ไปไดม้าพบปะและ
นนัทนาการ 

๑๙. จดัสร้างเวทีสาธารณะเพื่อเป็นท่ีจดักิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนเป็นศูนยร์วมท่ีถาวรของต าบลให้มี
มาตรฐานและการใชง้านหลายๆ โอกาส 

๒๐. ก่อสร้างศูนยกิ์จกรรมรวมต าบลให้ครบวงจร  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของต าบลทุกๆ ดา้นของทุก
หมู่บา้น  ประชาสัมพนัธ์ให้แก่ผูท่ี้สัญจรผา่นไปมาไดท้ราบและโดยเฉพาะสินคา้ชุมชนและบริการภูมิปัญญา
ท่ีจะสามารถท ารายได ้

๒๑. จดัท าแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  โดยปรับปรุงพฒันาให้สามารถน าทรัพยากรท่ีมี
อยูใ่หเ้ป็นรายไดแ้ละเพิ่มอาชีพใหแ้ก่คนในชุมชน 

๒๒. ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้านเทคโนโลยี
สมยัใหม่ให้ประชาชนไดเ้รียนรู้  พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพพนกังาน  เจา้หน้าท่ีให้มีความรู้  ปรับปรุงสถานท่ี
ราชการให้สามารถให้บริการหลายๆ  ดา้น  ภูมิทศัน์ทั้งนอกและในอาคารส านักงานให้ดูเหมาะสมสะอาด
เรียบร้อยอยูเ่สมอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ๙๘ 
 

 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๙๓ 

บทที ่ ๔   
รายละเอยีดยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน ไดก้ าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและความ
คาดหวงัท่ีจะใหเ้กิดข้ึนหรือบรรลุวตัถุประสงคใ์นอนาคต ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน เป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดกลาง ท่ีมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั จึงไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาไว ้ดงัน้ี 

๔.๑  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

๔. ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพานทางเทา้ ท่อระบายน ้าทางเทา้ ท่อ 
ระบายน ้า : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

๔.๑.๒ การพฒันาระบบจราจร : ส่งเสริมการป้องกนัความปลอดภยัจากการใชถ้นนและ 
ลดอุบติัเหตุแก่ประชาชน 

๔.๑.๓ การพฒันาระบบสาธารณูปโภค : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บา้น เพื่อให้ 
ประชาชนมีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน ฯลฯ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาแหล่งน า้ 
กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

๔.๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งเก็บกกัน ้า : พฒันาแหล่งน ้าใหเ้พียงพอ จดัสร้าง 
ระบบประปา และขยายเขตประปาในหมู่บา้น 

๔.๒.๒  การขดุเจาะแหล่งน ้า : ขดุลอกแหล่งน ้าต้ืนเขิน ขดุลอกแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร   
๔.๓   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ 

กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
๔.๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน : ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายร้านคา้ชุมชน ส่งเสริม 

หมู่บา้นพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองระดบัต าบล 
๔.๓.๒ การพฒันาการเกษตร : ส่งเสริมเทคโนโลยทีางการเกษตรและสนบัสนุนการ 

พฒันาอาชีพต่างๆ 
๔.๔  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 

กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
๔.๔.๑  พฒันางานดา้นสวสัดิการสังคม : จดัสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผูย้ากจน  

คนพิการ   เด็ก ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมทุกประเภท 
๔.๔.๒ การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วฒันธรรม : ส่งเสริมการนนัทนาการ กิจการการกีฬา 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๙๔ 

แก่เยาวชน สนบัสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้น รวมทั้งประชาชนท่ีมีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณีอนัดี
งาม  กิจกรรมศาสนา  

๔.๔.๓  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร : พฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวติประชาชนให้ 
รู้เท่าทนัเหตุบา้นการเมืองอยา่งรอบดา้น เช่น เทคโนโลยกีารส่ือสาร เทคโนโลยทีางการเกษตรกรรม ฯลฯ 

๔.๔.๔  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ : พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนในทุก 
หมู่บา้น สนบัสนุนการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและป้องกนัปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น  

๔.๔.๕  การพฒันาการศึกษา : ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนใหเ้รียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

๔.๕.๑สร้างจิตส านึกและตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม :  
ฟ้ืนฟูและพฒันาป่าไม ้แหล่งน ้าธรรมชาติเส่ือมโทรมและท่ีดินมีปัญหาเส่ือมโทรม  

๔.๕.๒  การจดัระบบนิเวศ : อนุรักษแ์หล่งน ้าและป่าไม ้พฒันาบูรณะป่าไม ้และใชพ้ื้นท่ี 
วา่งเปล่าใหเ้กิดประโยชน์ จดัระบบนิเวศรอบหมู่บา้นใหส้วยงาม 

๔.๕.๓ การบ าบดัและจดัเก็บขยะ : การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูใหถู้กตอ้งหลกั 
วชิาการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖    การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร          

      กลยทุธ์/แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
๔.๖.๑ การพฒันาระบบการเมือง : ส่งเสริมความรู้การบริหารการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตยการเลือกตั้งทุกระดบั ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
๔.๖.๒ การพฒันาการบริหาร : พฒันารายได ้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได ้วธีิการหา 

รายได้ รวมทั้ งระบบการการจดัเก็บภาษี การท ากิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิด
ประสิทธิภาพครอบคลุมและทัว่ถึง พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทุกระดบัให้มีคุณภาพและมีขวญัก าลงัใจท่ี
ดี พฒันาระบบการใหบ้ริการใหมี้ความทนัสมยั รวดเร็ว ทัว่ถึงและเกิดความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๙๕ 

 
 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑ 

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
พนัธกจิ  บริหารจดัการ และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน 
เป้าประสงค์ พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้าง พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  

เส้นทางคมนาคม ทางระบายน ้า ใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอ 
ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์  จ านวนถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน ้า อาคาร สถานท่ี ท่ีไดม้าตรฐาน และ    
                           เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน  ท่อ
ระบายน ้า        ร่องระบายน ้า 

จ านวนถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน ้า อาคาร 
สถานท่ี เพิ่มข้ึน 

๒. พฒันาระบบจราจร จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
๓. พฒันาระบบสาธารณูปโภค จ านวนไฟฟ้า  ระบบประปาเพิ่มข้ึน 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
 ส่วนโยธา /  ส านกังานปลดั 
ความเช่ือมโยง 

๑. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคา้ และ 
บริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาคนและสังคมท่ี 
มีคุณภาพ,  ยทุธศาสตร์ท่ี ๖  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและ
การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๙๖ 

 
 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ 

ด้านการพฒันาแหล่งน า้ 
พนัธกจิ  พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร  และแกไ้ขปัญหาแหล่งน ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชน 
เป้าประสงค์ พฒันาดา้นแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรใหเ้พียงพอต่อการประกอบอาชีพ  
ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์    จ  านวนคลองส่งน ้า  จ  านวนฝายเก็บกกัน ้าท่ีไดม้าตรฐานและเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเก็บกกัน ้า จ านวนคลองส่งน ้า จ  านวนฝายเก็บกกัน ้าเพื่อการ

เพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน 
๒. การขดุเจาะแหล่งน ้า จ านวนแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และแหล่ง

น ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
 ส่วนโยธา  
ความเช่ือมโยง 

๑. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคา้ และ 
บริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคนและสังคมท่ี 
มีคุณภาพ,  ยทุธศาสตร์ท่ี ๖  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและ
การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๙๗ 

 
 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓ 

ด้านเศรษฐกจิ 
พนัธกจิ  ส่งเสริมการสร้างรายไดข้องประชาชน  
เป้าประสงค์ ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหมี้ความกินดีอยูดี่  มีการสร้างรายไดจ้าก
ภาคเกษตรเพิ่มข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 
ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์    ร้อยละของจ านวนครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
๑. พฒันาอาชีพและการลงทุน จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
๒. พฒันาการเกษตร จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
 ส านกัปลดั 
ความเช่ือมโยง 

๑. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาคนและสังคม 

ท่ีมีคุณภาพ,  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๙๘ 

 
 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๔ 

ด้านสังคม 
พนัธกจิ  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และส่งเสริม  สนบัสนุนและท านุบ ารุงรักษาศาสนา  
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ิน 
เป้าประสงค์ - ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหมี้ความกินดีอยู ่
                           - ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  และการกีฬานนัทนาการไดรั้บการพฒันา  
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
๑. งานสวสัดิการสังคม จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
๒. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
๓.การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
๔.การส่งเสริมคุณภาพชีวติ จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
๕.พฒันาการศึกษา จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
 ส านกัปลดั/ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ความเช่ือมโยง 

๑. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาคนและสังคม 

ท่ีมีคุณภาพ,  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื  

 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๙๙ 

 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พนัธกจิ  พฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เป้าประสงค์ ป่าไม/้ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีปริมาณป่าไมเ้พิ่มข้ึน และปริมาณ
ขยะลดลง 
ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์  จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
๑.สร้างจิตส านึกและตระหนกัในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 

๒.การจดัระบบนิเวศ จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 
๓.  การบ าบดัและจดัเก็บขยะ ร้อยละของมลพิษและขยะลดลง 
 
หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
 ส านกังานปลดั  
ความเช่ือมโยง 

๑. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบ 
มีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนื 

๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ การส่งเสริมอนุรักษแ์ละ 
ใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า และยทุธศาสตร์ท่ี ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบ
มีส่วนร่วมแบบยัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๑๐๐ 

 
แบบ ยท.๐๓ 

 
รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๖ 
ด้านการพฒันาการเมือง และการบริหาร 

พนัธกจิ  การพฒันาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์ การบริหารงานขององคก์รตามหลกัธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์  ร้อยละของการประเมินตามหลกัธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา และตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
๑.พฒันาการเมือง ร้อยละของจ านวนประชากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
๒.พฒันาการบริหาร -จ านวนกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ 

-จ านวนพสัดุท่ีจดัหาเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
เพิ่มข้ึน 

 
หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
 ส านกังานปลดั /ส่วนการคลงั/ส่วนโยธา/ส่วนการศึกษาฯ 
ความเช่ือมโยง 

๑. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ยทุธศาสตร์ท่ี ๘  การบริหารกิจการ 
บา้นเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๑๐๑ 

แบบ ยท.๐๔ 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกิจ 

ตวัช้ีวดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตวัช้ีวดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์/แนว
ทางการพฒันา 

ตวัช้ีวดัระดบักล
ยทุธ์ 

ความกา้วหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ย ๑. พฒันาขีด
ความสามารถใน
การผลิต การ
จดัการสินคา้ 
และบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
และย ัง่ยนื 

ย๑.การพฒันา
คนและสงัคมท่ี
มีคุณภาพ 
ย๖.การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการเป็น
ศูนยก์ลางทาง
การตลาดและ
การเช่ือมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

การพฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดย
ก่อสร้าง 
พฒันาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน
และเพียงพอ 

จ านวนถนน 
สะพาน ทางเทา้
ท่อระบายน ้ า
อาคาร สถานท่ี 
 ท่ีไดม้าตรฐาน 
และเพ่ิมข้ึน 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 

๑.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน  ท่อระบาย
น ้า    ร่องระบายน ้า 
 
 
 
๒.พฒันาระบบ
จราจร 
 
 

-จ านวนถนน 
สะพาน ท่อ
ระบายน ้า อาคาร
สถานท่ี เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
-จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 

ปีละ๑๔ หมู่บา้น 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ ๑  กิจกรรม 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนเขา้สู้
พ้ืนท่ีการเกษตร  
-ก่อสร้าง ซ่อมแซม
ท่อระบายน ้ า 
-ก่อสร้างซ่อมแซม
ร่องระบายน ้า 
-  โครงการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต ์

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
 

 

 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๑๐๒ 

แบบ ยท.๐๔ 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกิจ 

ตวัช้ีวดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตวัช้ีวดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์/แนว
ทางการพฒันา 

ตวัช้ีวดัระดบักล
ยทุธ์ 

ความกา้วหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ย ๑. พฒันาขีด
ความสามารถใน
การผลิต การ
จดัการสินคา้ 
และบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
และย ัง่ยนื 

ย๑.การพฒันา
คนและสงัคมท่ี
มีคุณภาพ 
ย๖.การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการเป็น
ศูนยก์ลางทาง
การตลาดและ
การเช่ือมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

การพฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดย
ก่อสร้าง 
พฒันาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน
และเพียงพอ 

จ านวนถนน 
สะพาน ทางเทา้
ท่อระบายน ้ า
อาคาร สถานท่ี 
 ท่ีไดม้าตรฐาน 
และเพ่ิมข้ึน 
 

๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๓.การพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟ้า  
ระบบประปา
เพ่ิมข้ึน 

ปีละ๑๔ หมู่บา้น 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการเปล่ียนท่อ
ระบายน ้า 
-อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
-โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
-โครงการขยายเขต
ประปา 
-ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๑๐๓ 

 
รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๒  การพฒันาด้านแหล่งน า้  
ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกิจ 

ตวัช้ีวดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตวัช้ีวดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์/แนว
ทางการพฒันา 

ตวัช้ีวดัระดบักล
ยทุธ์ 

ความกา้วหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ย ๑. พฒันาขีด
ความสามารถใน
การผลิต การ
จดัการสินคา้ 
และบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
และย ัง่ยนื 

ย๑.การพฒันา
คนและสงัคมท่ี
มีคุณภาพ 
ย๖.การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการเป็น
ศูนยก์ลางทาง
การตลาดและ
การเช่ือมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

การพฒันาดา้น
แหล่งน ้า  

พฒันาแหล่ง
น ้าเพ่ือ
การเกษตร  
และแกไ้ข
ปัญหาแหล่ง
น ้าให้
เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ
ของ
ประชาชน 
 

จ านวนคลองส่ง
น ้า จ  านวนฝาย
เก็บกกัน ้าท่ีด้
มาตรฐานและ
เพ่ิมข้ึน 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 

๑.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมซม
แหล่งเก็บกกัน ้า 
 
 
 
 
 
๒.การขดุเจาะ
แหล่งน ้า 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนคลองส่ง
น ้า จ  านวนฝาย
เก็บกกัน ้า เพ่ือ
การอุบโภค-
บริโภคและ
แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร
เพ่ิมข้ึน 
-จ านวนแหล่ง
น ้าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค
และแหล่งน ้า
เพื่อการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 
 

ปีละ๑๔ หมู่บา้น 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ ๑๔ 
หมู่บา้น 
 
 
 
 
 
 
 

-ก่อสร้างฝาย คสล. 
-ซ่อมแซมฝาย คสล. 
-ก่อสร้างคลองส่ง
น ้า 
 
 
 
 
-ขดุลอกสระน ้า 
-ขดุคลองไส้ไก่ 
-ขดุลอกล าห้วย 
 
 
 

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๔ 

 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๑๐๔ 

 
รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๓  ด้านเศรษฐกจิ 
ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกิจ 

ตวัช้ีวดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตวัช้ีวดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์/แนว
ทางการพฒันา 

ตวัช้ีวดัระดบักล
ยทุธ์ 

ความกา้วหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ย๔.พฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิต
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ย๑ การพฒันา
คนและสงัคมท่ี
มีคุณภาพ 
ย๒2  การพฒันา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูข่อง
ประชาชนให้
เขม้แขง็และ
ย ัง่ยนื  
 

ดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและ
พฒันา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชนให้
มีความกินดี
อยูดี่มีรายได้
จากภาค
เกษตร
เพ่ิมข้ึนอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 

ร้อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
๖ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
๖ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
๖ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
๖ 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
๖ 

๑.พฒันาอาชีพและ
การลงทุน 
 
 
 

 
๒.พฒันาการ
เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 
 
 
 

 
-จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 

ปีละ ๑๔ 
หมู่บา้น 
 
 
 

 
ปีละ ๖ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการพฒันา
ส่งเสริมสนบัสนุน
และให้ความรู้ดา้น
ฝึกอาชีพ ๕ 
โครงการ 

 
-โครงการพฒันา
ส่งเสริมสนบัสนุน
และให้ความรู้ดา้น
การเกษตร ๖ 
โครงการ 
 
 
 
 

ส านกัปลดั 
 
 
 
 

 
ส านกัปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ ยท.๐๔ 

 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๑๐๕ 

 
รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่  ๔  ด้านสังคม 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกิจ 

ตวัช้ีวดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตวัช้ีวดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์/แนว
ทางการพฒันา 

ตวัช้ีวดัระดบักล
ยทุธ์ 

ความกา้วหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ย๔.พฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิต
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ย๑ การพฒันา
คนและสงัคมท่ี
มีคุณภาพ 
ย๒2  การพฒันา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูข่อง
ประชาชนให้
เขม้แขง็และ
ย ัง่ยนื  
 

ดา้นสงัคม -ส่งเสริมและ
พฒันา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชนให้
มีความกินดี
อยู ่
- ประเพณี  
ศิลปวฒันธรร
ม  และการ
กีฬา
นนัทนาการ
ไดรั้บการ
พฒันา  
 

จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 

๑๔ 
 
 
 
 
๗ 
 
 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
๔ 

๑๔ 
 
 
 
 
๗ 
 
 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
๔ 

๑๔ 
 
 
 
 
๗ 
 
 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
๔ 

๑๔ 
 
 
 
 
๗ 
 
 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
๔ 
 

๑๔ 
 
 
 
 
๗ 
 
 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
๔ 
 

๑.งานสวสัดิการ
สงัคม 
 

 
๒.ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม 
๓.การเพ่ิมช่องทาง
ในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร 
๔.การพฒันา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

-จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 
 

 
-จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 
 
-จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 
 
-จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 

ปีละ ๑๔ 
หมู่บา้น 
 

 
ปีละ ๗ 
โครงการ 
 
ปีละ ๑ โครงการ 
 
 
ปีละ ๗ 
โครงการ 
 

-โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการ
พฒันาคุณภาพชีวิต 
จ านวน ๔ โครงการ 

-สืบสานประเพณี

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
จ านวน ๗ โครงการ 
-โครงการ
หนงัสือพิมพแ์ละ
วารสาร 
-โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมให้
ความรู้กบัอาชีพ 
-โครงการฝึกอบรม
เก่ียวกบัเยาวชน 
 
 

ส านกัปลดั 
 
 

 
ส่วน
การศึกษาฯ 
 
ส านกัปลดั 
 
 
ส านกัปลดั 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๔ 

 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๑๐๖ 

แบบ ยท.๐๔ 
รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๔  ด้านสังคม 
ความเช่ือมโยง
กบัยุทธศาสตร์

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวช้ีวดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพฒันา 

ตัวช้ีวดัระดบักล
ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ย๔.พฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิต
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ย๑ การพฒันา
คนและสงัคมท่ี
มีคุณภาพ 
ย๒2  การพฒันา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูข่อง
ประชาชนให้
เขม้แขง็และ
ย ัง่ยนื  
 

ดา้นสงัคม -ส่งเสริมและ
พฒันา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชนให้
มีความกินดี
อยู ่
- ประเพณี  
ศิลปวฒันธรร
ม  และการ
กีฬา
นนัทนาการ
ไดรั้บการ
พฒันา  
 

จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 

๕ 
 

 
๖ 
 
 
 
 

๕ 
 

 
๖ 
 
 
 
 

๕ 
 

 
๖ 
 
 
 
 

๕ 
 

 
๖ 
 
 
 
 

๕ 
 

 
๖ 
 
 
 
 

 
 
 
๔.๔พฒันา
การศึกษา 
 
 
 

-จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 
 
จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 

ปีละ ๕ 
โครงการ 
 
ปีละ ๕ โรงเรียน 
ปีละ ๓ ศพด. 

-ส่งเสริมดา้น
สาธารณสุข จ านวน 
๕ โครงการ 
-สนบัสนุน  ศพด.
และโรงเรียน 

ส านกัปลดั 
 
 
ส่วน
การศึกษาฯ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



บทท่ี ๔  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   
 

๑๐๗ 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
ยุทธศาสตร์ที ่  ๕  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความเช่ือมโยง
กบัยุทธศาสตร์

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวช้ีวดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพฒันา 

ตัวช้ีวดัระดบักล
ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ย๓. บริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบ
มีส่วนร่วมอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 

ย.๕การส่งเสริม
อนุรักษแ์ละใช้
พลงังานอยา่งมี
คุณค่า และ 
ย.๗การบริหาร
จดัการทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบ
มีส่วนร่วมแบบ
ยัง่ยนื 

ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ป่าไม/้ป่า
ชุมชน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
มีปริมาณป่า
ไมเ้พ่ิมข้ึน 
และปริมาณ
ขยะลดลง 
 

จ านวน 
กิจกรรมท่ีได ้
ด าเนินการ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๑ 

๑.สร้างจิตส านึก
และตระหนกัใน
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
๒.การจดัระบบ
นิเวศ 
 
 
๓.การบ าบดัและ
จดัเก็บขยะ 

จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 
 
 
 
 
 
จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 
 
 
ร้อยละของ
มลพิษและขยะ
ลดลง 

ปีละ 1 สถานท่ี/
ป่าชุมชน 
 
 
 
 
 
ปีละ ๑  หมู่บา้น 
 
 
 
ปีละ ๑ โครงการ 

-รณรงคป์ลูก
จิตส านึกและสร้าง
ความตระหนกัใน
การร่วมคิดร่วมท า
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
-ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 
-ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
 
กิจกรรมควบคุม
มลพิษ 

ส านกัปลดั 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
 
 
 
ส านกัปลดั 

 

 
 
 
 

แบบ ยท.๐๔ 
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แบบ ยท.๐๔ 
รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๖  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ความเช่ือมโยง
กบัยุทธศาสตร์

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวช้ีวดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพฒันา 

ตัวช้ีวดัระดบักล
ยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ย.๔พฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิต
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ย๘ การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ท่ีดี  มี
ประสิทธิภาพ                                        

การพฒันา
การเมือง และ
การบริหาร 
 

การ 
บริหารงาน
ขององคก์ร
ตามหลกั   
ธรรมาภิบาล 
 

ร้อยละของการ
ประเมินตาม
หลกั 
ธรรมาภิบาล 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
๕ 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
๕ 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
๕ 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
๕ 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
๕ 

๑.พฒันาการเมือง 
 
 
 
 
๒.พฒันาการ
บริหาร 
 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม 
 
จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดด้ าเนินการ 
 
 
 
จ านวนพสัดุท่ี
จดัหาเพื่อใชใ้น
การปฏิบติังาน
เพ่ิมข้ึน 

ปีละ ๑๔ 
หมู่บา้น 
 
 
 
ปีละ ๑ กิจกรรม 
 
 
 
 
จ านวนพสัดุท่ี
จดัหาเพื่อใชใ้น
การปฏิบติังาน
เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนั ๗  
โครงการ 
 
-โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพศูนย์
รวมข่อมูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง
ของ อปท. 
-จดัซ้ือวสัดุ และ
ครุภณัฑ ์ฯลฯ 

ส านกังาน 
ปลดั 
 
 
 
ส านกังาน 
ปลดั 
 
 
 
ทุกส่วน
ราชการ 
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บทที ่ ๕   
การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

  เน่ืองด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ี ท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในการ
ด าเนินงานพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นตอ้งมีองคก์รท่ี
ท าหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลการพฒันา  
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๖หมวด ๖  ข้อ ๓๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีประธานสภาทอ้งถ่ินเป็นประธาน (ในฐานะท่ีสภาทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีในการก ากบั
ดูแล       ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่าย
ด้วยกัน ทั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาคม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร รวมทั้ ง
ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีสภาท้องถ่ินคดัเลือก ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายน้ีจะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวดัผลบรรลุและวดั
ความส าเร็จของโครงการเพื่อน าไปใชใ้นการแกไ้ขหรือปรับปรุงการปฏิบติังานของโครงการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

๕.๑ กรอบและแนวทาง ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินงาน

ตามโครงการท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขดัข้องประการใดท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ี
ก าหนดไว ้ 
 ๕.๑.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น  ๒  ระดบั ไดแ้ก่ 
       - การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใชง้บประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการท่ีเป็นการจดัการอบรม/ศึกษาดูงาน
ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีได้ก าหนดไวใ้นแผนพัฒนาสามปี โดย
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ท่ีมีต่อการ
ด าเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา
พฒันา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป 
        - การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา  โดยพิจารณาจากความส าเร็จ
ในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีใชจ้ริงของโครงการท่ีให้รับงบประมาณใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพฒันา เพื่อเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพฒันาแต่ละ
ดา้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และน าเสนอเป็นขอ้มูลต่อผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ต่อไป 
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๕.๑.๓ ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

  ๑. การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
   -  ระดบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  โดยผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงาน
จะติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภทและผูรั้บผิดชอบ
โครงการจะตอ้งประเมินผลโครงการเม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแต่ละโครงการ 
   -  ระดบัองคก์ร  ส านกังานปลดั  งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตาม
และประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงาน
ผลเป็นงวด  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ  และเม่ือส้ินสุดงวดท่ี  3  จึงน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์
และจดัท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจ าปีเสนอคณะกรรมการฯ   พิ จารณาเพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และประกาศใหป้ระชาชนทราบต่อไป 
  ๒.  การติดตามประเมินความส าเร็จของตามยทุธศาสตร์การพฒันา  คณะกรรมการติดตาม
ประเมินและประเมินผลแผนพฒันาจะด าเนินการประเมินผลปีละ ๑ คร้ัง ก่อนท่ีจะจดัท าแผนพฒันาสามปี
คร้ังต่อไป  เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพฒันาด้านใดท่ีประสบความเสร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการ
พฒันาท่ีก าหนดไว ้ หรือมีปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์ดา้นใดท่ีควร
ปรับเปล่ียนแนวทางหรือโครงการพฒันาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง  เพื่อน าเสนอต่อคณะผูบ้ริหาร
เป็นขอ้มูลในการจดัล าดบัความส าคญัของยทุธศาสตร์การพฒันาก่อนท่ีจะท าแผนพฒันาสามปีคร้ังต่อไป 

๕.๒  ระเบียบ  วธีิในการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดงักล่าว ขอ้  ๓๙ ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้  ดงัน้ี 

๑) ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อสภา

ทอ้งถ่ิน  
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้ น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพียงใด และไดผ้ลเป็นอยา่งไรเพื่อท่ีจะสามารถวดัความสัมฤทธ์ิผลของ
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แผนยุทธศาสตร์ได ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ฉบบัต่อไปได ้ดงันั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันาในภาพรวมได ้จ าเป็นตอ้ง
ประเมินผลการปฏิบติัในแต่ละแนวทางการพฒันาก่อน เพื่อน าไปสู่การวดัความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซ่ึง
จะแสดงให้เห็นได้ว่าการพฒันาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวตัถุประสงค์ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ
ตอบสนองต่อวิสัยทศัน์หรือไม่ ดงันั้นในขั้นตน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงตอ้งติดตามประเมินผล
แผนพฒันาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อนัจะน ามาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ี
เกิดข้ึน 
๕.๓  ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  โดยใชแ้นวคิด รูปแบบ แนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
จดัท าไว ้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ เพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการติดตามและ
ประเมินผล โดยสร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความพึงพอใจ  
 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในระยะทีผ่่านมา 

การพฒันาท้องถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ภายใต้ขอบเขตพื้นท่ี   ๕๗.๑๙๕๒ 
ตารางกิโลเมตร  ในปี ๒๕๕๗ โดยการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินจะด าเนินการครอบคลุม          
การพฒันา  ๖ ยทุธศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  ๑) ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  ๒) ยทุธศาสตร์ ดา้นการ
พัฒ น าแห ล่ งน ้ า   ๓ ) ยุท ธศ าสต ร์ด้ านพัฒ น าเศรษ ฐ กิ จ   ๔ )  ยุท ธศ าสต ร์ด้ านพัฒ น าสั งคม                              
๕) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร          
โดยมีผลการด าเนินงานดังน้ี  โครงการพฒันาทั้ งหมด  ๖  ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี ๒๕๕๗  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน จ านวน ๗๒ โครงการ โครงการท่ีด าเนินการไดจ้ริง  
จ  านวน ๕๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ ของจ านวนโครงการในแผนพฒันาสามปี  (เฉพาะปี ๒๕๕๗) 

รายละเอียดตามแบบสรุปการติดตามแผนพฒันาสามปี (ประจ าปี  ๒๕๕๗  –  ๒๕๕๙)  ดงัน้ี 

 

 

 

 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๑๒ 

 

สรุปการติดตามแผนพฒันาสามปี  (ประจ าปี  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี  ประจ าปี  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ปีที่ ๑   ๒๕๕๗ ปีที่ ๒   ๒๕๕๘ ปีที่ ๓   ๒๕๕๙ รวม 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)   โครงการ (บาท)   โครงการ  (บาท)  

๑.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน                 

๑.๑  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุง ๗๑ ๑๒๗,๐๒๖,๐๐๐.- ๖๘ ๓๐,๗๗๓,๕๐๐.- ๒๐ ๗,๙๑๕,๐๐๐.- ๑๕๙ ๑๖๕,๗๑๔,๕๐๐.- 
รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน ้า         

๑.๒ พฒันาระบบจราจร ๖ ๒๙๐,๐๐๐.- ๘ ๕๘๕,๐๐๐.- ๔ ๒๒๕,๐๐๐.- ๑๘ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- 

๑.๓  พฒันาระบบสาธารณูปโภค ๕๔ ๓๗,๐๐๗,๐๐๐.- ๓๗ ๓๐,๕๓๕,๐๐๐.- ๑๕ ๑๙,๐๑๕๐,๐๐๐.- ๑๐๖ ๘๖,๑๖๙๒,๐๐๐.- 

 ๒. ด้านแหล่งน า้         

๒.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม              ๒๑ ๒๙,๑๔๐,๐๐๐.- ๑๒ ๗๐,๔๖๐,๐๐๐.- ๗ ๒๘,๙๓๐,๐๐๐.- ๔๐ ๑๒๘,๕๓๐,๐๐๐.- 

แหล่งเก็บกกัน ้า         

๒.๒ การขดุเจาะแหล่งน ้า ๓๐ ๔๐,๘๔๐,๐๐๐.- ๑๐ ๕,๐๓๖,๐๐๐.- ๒ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- ๔๒ ๔๗,๖๗๖,๐๐๐.- 
๓. ด้านเศรษฐกจิ         

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน ๑๒ ๑,๒๕๐,๐๐๐.- ๗ ๑,๗๒๐,๐๐๐.- - - ๑๙ ๒,๙๗๐,๐๐๐.- 

๓.๒ พฒันาการเกษตร ๙ ๘๒๐,๐๐๐.- ๗ ๔๗๕,๐๐๐.- ๕ ๕๑๕,๐๐๐.- ๒๑ ๑,๗๑๐,๐๐๐.- 

         



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๑๓ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ปีที่ ๑   ๒๕๕๗ ปีที่ ๒   ๒๕๕๘ ปีที่ ๓   ๒๕๕๙ รวม 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)   โครงการ (บาท)   โครงการ  (บาท)  

๔. ด้านสังคม         

๔.๑ งานสวสัดิการสังคม ๗ ๕,๓๖๒,๐๐๐.- - - - - ๗ ๕,๓๖๒,๐๐๐.- 

๔.๒ ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา ๑๒ ๑,๗๓๐,๐๐๐.- ๖ ๒,๐๕๕,๐๐๐.- ๑ ๓๐,๐๐๐.- ๑๙ ๓,๘๑๕,๐๐๐.- 

วฒันธรรม         
๔.๓ การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ ๔ ๒๙๗,๐๐๐.- ๓ ๔๒๕,๕๐๐.- - - ๗ ๗๒๒,๕๐๐.- 

ขอ้มูลข่าวสาร         
๔.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ๑๑ ๑,๑๕๐,๐๐๐.- ๔ ๒๙๐,๐๐๐.- ๑ ๗๐,๐๐๐.- ๑๖ ๑,๕๑๐,๐๐๐.- 

๔.๕ พฒันาการศึกษา ๙ ๕,๓๒๘,๘๐๘๕.- ๓ ๒,๕๔๕,๐๐๐.- ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๓ ๑๐,๐๓๗๓,๐๘๕.- 

๕. การพฒันาทรัพยากรธรรม         

ชาติและส่ิงแวดล้อม         

๕.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนกั ๑ ๒๐,๐๐๐.- ๑ ๔๐,๐๐๐.- - - ๒ ๖๐,๐๐๐.- 

ในการจดัการทรัพยากรธรรม          

ชาติและส่ิงแวดลอ้ม                 

๕.๒ การจดัระบบนิเวศ ๔ ๑,๔๕๐,๐๐๐.- ๒ ๑๐๐,๐๐๐.- - - ๖ ๑,๕๕๐,๐๐๐.- 

๕.๓ การบ าบดัและจดัเก็บขยะ ๒ ๔๐๐,๐๐๐.- - - ๒ ๗๐๐,๐๐๐.- ๔ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- 

         

         



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๑๔ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ปีที่ ๑   ๒๕๕๗ ปีที่ ๒   ๒๕๕๘ ปีที่ ๓   ๒๕๕๙ รวม 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)   โครงการ (บาท)   โครงการ  (บาท)  

๖. การพฒันาการเมืองและการบริหาร         

๖.๑ พฒันาการเมือง ๑ ๕๐,๐๐๐.- - - ๓ ๑๘๐,๐๐๐.- ๔ ๒๓๐,๐๐๐.- 

๖.๒ พฒันาการบริหาร ๑๐ ๓,๕๒๘,๘๐๐.- ๕ ๕,๒๑๑,๘๐๐.- ๑ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๖ ๖,๘๓๙,๘๐๐.- 

รวม ๒๖๔ ๒๕๓,๖๘๙,๓๘๕.- ๑๗๓ ๑๕๐,๒๕๐,๕๐๐.- ๖๔ ๖๖,๐๑๐,๐๐๐.- ๔๙๙ ๔๖๕,๙๕๔,๘๘๕.- 

 
 
 

 

 

 

 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๑๕ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี  ๒๕๕๗  (ช่วงไตรมาส  ที ่ ๒ , ๓ , ๔) 
************** 

 จ านวนโครงการ โครงการทีอ่ยู่ โครงการที่ยงั โครงการทีม่ี จ านวนโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ ทีแ่ล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ การยกเลกิ ทีบ่รรจุในแผน 

          ด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน           
๑.๑  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุง  ๑๒ ๑๐๐ - - - - - - ๑๒ ๑๐๐ 
รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน ้า           
๑.๒ พฒันาระบบจราจร  ๑ ๕๐๐ - - ๑ ๕๐ - - ๒ ๑๐๐ 
๑.๓  พฒันาระบบสาธารณูปโภค  ๒ ๑๐๐ - - - - - - ๒ ๑๐๐ 
๒.  ด้านการพฒันาแหล่งน า้           
๒.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งเก็บกกัน ้า - - - - - - - - - - 
๒.๒ การขดุเจาะแหล่งน ้า ๑ ๑๐๐ - - - - - - ๑ ๑๐๐ 
๓. ด้านเศรษฐกจิ           
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน  ๑ ๑๐๐ - - - - - - ๑ ๑๐๐ 
๓.๒ พฒันาการเกษตร  - - - - - - - - - - 
           
           
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๑๖ 

 จ านวนโครงการ โครงการทีอ่ยู่ โครงการที่ยงั โครงการทีม่ี 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ ทีแ่ล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ การยกเลกิ ทีบ่รรจุในแผน 

          ด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๔. ด้านสังคม           
๔.๑ งานสวสัดิการสังคม   ๓ ๗๕ - - ๑ ๒๕ - - ๔ ๑๐๐ 
๔.๒ ส่งเสริมการกีฬาศาสนาวฒันธรรม   ๗ ๖๔ - - ๔ ๓๖ - - ๑๑ ๑๐๐ 
๔.๓ การเพิ่มช่องทางในการรับรู้  ๑ ๑๐๐ - - - - - - ๑ ๑๐๐ 
      ขอ้มูลข่าวสาร           
๔.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ  ๕ ๔๖.๑๕ - - ๘ ๖๑.๕๓ - - ๑๓ ๑๐๐ 
๔.๕ พฒันาการศึกษา (๔) ๖ ๖๖.๖๖ - - ๓ ๓๓.๓๓ - - ๙ ๑๐๐ 
๕. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ           
ส่ิงแวดล้อม           
๕.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนกั   - - - - - - - - - - 
ในการจดัการทรัพยากรธรรม           
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม           
๕.๒ การจดัระบบนิเวศ  ๒ ๑๐๐ - - - - - - ๒ ๑๐๐ 
๕.๓ การบ าบดัและจดัเก็บขยะ  - - - - - - - - - - 
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๑๗ 

 จ านวนโครงการ โครงการทีอ่ยู่ โครงการที่ยงั โครงการทีม่ี 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ ทีแ่ล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ การยกเลกิ ทีบ่รรจุในแผน 

          ด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๖. การพฒันาการเมืองและการบริหาร           
๖.๑ พฒันาการเมือง  ๓ ๑๐๐ - - - - - - ๑ ๑๐๐ 
๖.๒ พฒันาการบริหาร  ๘ ๑๐๐ - - - - - - ๘ ๑๐๐ 

รวม  (๔๘) ๕๔ ๗๙.๑๖ - - ๑๗ ๒๓.๖๑ - - ๗๒ ๑๐๐ 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๑๘ 

ยุทธศาสตร์การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน  ปี  ๒๕๕๗ 
 ************************************ 

ยทุธศาสตร์ จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการท่ี
ไดป้ฏิบติั 

ร้อยละตาม
ความส าเร็จ 

๑.การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุง รักษาถนน 

สะพาน ท่อระบายน ้า 
๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

    ๑.๒ การพฒันาระบบจราจร ๒ ๑ ๕๐ 
    ๑.๓ การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ๒ ๒ ๑๐๐ 
๒.การพฒันาแหล่งน ้า 
  ๒.๑ การพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมแหล่งเกบ็กกัน ้า 

๐ ๐ ๐ 

  ๒.๒ การขดุเจาะแหล่งน ้า ๑ ๑ ๑๐๐ 
๓. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ    
 ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน ๒ ๒ ๑๐๐ 
 ๓.๒ พฒันาการเกษตร ๑ ๑ ๑๐๐ 
๔.การพฒันาดา้นสงัคม 
  ๔.๑ งานสวสัดิการสงัคม ๔ ๓ ๗๕ 
  ๔.๒ ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วฒันธรรม ๑๑ ๗ ๖๔ 
  4.3 การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ขอ้มลู
ข่าวสาร 

๑ ๑ ๑๐๐ 

  ๔.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๑๓ ๕ ๓๘.๔๖ 
  ๔.๕ พฒันาการศึกษา ๙ ๖ ๖๖.๖๖ 
๕.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๕.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนกัในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

๒ ๒ ๑๐๐ 

  ๕.๒ การจดัระบบนิเวศ ๑ ๑ ๑๐๐ 
๖.การพฒันาการเมือง การบริหาร    
  ๖.๑ พฒันาการเมือง ๓ ๓ ๑๐๐ 
  ๖.๒ พฒันาการบริหาร ๘ ๘ ๑๐๐ 

รวม ๗๒ ๕๔ ๗๕ 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๑๙ 

สรุปโครงการตามข้อบัญญัติซ่ึงมกีารด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  ปี  ๒๕๕๗ 
***************************** 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ปรากฏตามแผน/

ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้ว
เสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

๑.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน      

๑.๑ แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน ้าท่อระบายน ้า 
   ๑)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี ๒  

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๓ หนา้ ๖๙ 

/ 
 

 /  

   ๒) โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นโนน
ไร่ หมู่ท่ี ๓ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๒๑ หนา้ ๗๑ 

/ 
 

 /  

  ๓)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นหวับึง  
หมู่ท่ี  ๕ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๓๗  หนา้ ๗๔ 

/ 
 

 /  

  ๔)โครงการซ่อมแซมถนลกูรัง 
สายหนองแขม – หนองโจด หมู่ท่ี ๖ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔๘  หนา้ ๗๖ 

/ 
 

 /  

   ๕)โครงการซ่อมแซมถนลกูรัง 
สายชลประทาน-บา้นนอ้ยหนองแดง หมู่ท่ี ๖ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๔๓  หนา้ ๗๕ 

/ 
 

 /  

   ๖)โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง 
สายชลประทาน-หนองเลียบ หมู่ท่ี ๖ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔๙  หนา้ ๗๗ 

/ 
 

 /  

   ๗)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นโนน
คูณ  หมู่ท่ี ๗ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๔๙  หนา้ ๗๗ 

/ 
 

 /  

   ๘)โครงการก่อสร้างถนน 
ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก ภ า ย ใน ห มู่ บ้ า น                
บา้นโกรกกลุา หมู่ท่ี ๘ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๖๑  หนา้ ๗๙ 

/ 
 

 /  

  ๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้น บา้นบึงสง่า หมู่ท่ี ๑๑ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๐๑  หนา้ ๘๘ 

/ 
 

 /  

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ปรากฏตาม
แผน/ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

๑.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
 ๑๐)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เนินสมบูรณ์ หมู่ท่ี ๑๒  

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๐๓      
หนา้ ๘๘ 

/ 
 

 /  

  ๑๑)โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้น 
ราชภูมิ หมู่ท่ี ๑๓ 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๑๓       
หนา้ ๙๐ 

/ 
 

 /  

  ๑๒) โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ 
การเกษตรสายหลงับ่อขยะ-ล าหว้ยโกรกมะ
เคร็ง หมู่ท่ี ๑๔ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๒๖     
หนา้ ๙๓ 

/ 
 

 /  

๑.๒ แนวทางการพฒันาระบบจราจร 

  ๑) โครงการรณรงคล์ดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และเทศกาล
สงกรานต ์

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๔๒     
หนา้ ๙๗ 

/ 
 

 /  

  ๒) โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ประชาชนเก่ียวกบัการป้องกนัภยัและภยั
พิบติัต่าง ๆ 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๓๕     
หนา้ ๙๖ 

 

 

 /  

๑.๓ แนวทางการพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

  ๑)อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
จตุัรัส 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๖๔,๑๗๒ 

หนา้ ๑๐๒-๑๐๓ 

/ 
 

 /  

  ๒)อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอ
จตุัรัส 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๐๒           
หนา้ ๑๐๘ 

/ 
 

 /  



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการตามข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน 

๒. การพฒันาแหล่งน า้ 

  ๒.๑ แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  แหล่งกกัเกบ็น า้ 
               - - - - - - 
   ๒.๒  การขุดเจาะแหล่งน า้ 
   ๑)โครงการขดุลอกล าหว้ยเสียว  
บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี ๔ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๔๔           หนา้ 
๑๒๖ 

/ 
 

 /  

๓.การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

   ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมอาชีพและการลงทุน 
๑) โครงการจา้งนกัเรียน  

นกัศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนและ
วนัหยดุ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๖  หนา้ ๑๓๗ 

/ 
 

 /  

  ๒) โครงการจดัฝึกอบรมอาชีพท่ี 
สนใจใหก้บักลุ่มสตรีและผูสู้งอาย ุ  ทั้ง ๑๔ 
หมู่บา้น 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๗,๑๘           
หนา้ ๑๓๗ 

/ 
 

 /  

  ๓.๒ แนวทางการพฒันาการเกษตร 
  ๑)โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น 
อาชีพในชุมชนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดบัต าบล 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๑ หนา้ ๑๓๙ 

/ 
 

 /  

๔.การพฒันาด้านสังคม 

  ๔.๑ แนวทางการพฒันางานด้านสวสัดกิารสังคม 
๑) โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกนั 

หนาว/เส้ือกนัหนาวเพ่ือช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัหนาวต าบลตาเนิน 

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

  ๔.๑ แนวทางการพฒันางานด้านสวสัดิการสังคม (ต่อ) 
    ๑) โครงการส่งเสริมและพฒันา 
ศกัยภาพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการในการดูแล
สุขภาพและสภาวะจิตท่ีดี  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

   ๒)โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติ
ของผูพ้ิการ  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๘) 

 

 

  / 

  ๓) สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอาย ุ 
ผูพ้ิการ ผูติ้ดเช้ือเอดส์ สงเคราะห์ถุงยงั
ชีพแก่คนยากจนและผูป้ระสบภยัพิบติั
ในต าบลตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑-๔  หนา้ ๑๔๓ 

/ 
 

 /  

  ๔.๒  แนวทางการส่งเสริมการกฬีา ศาสนา วฒันธรรม 

  ๑)โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนกังาน อบต. พนกังานจา้ง 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๖ หนา้ ๑๔๗ 

 

 

 /  

  ๒) โครงการจดังานกีฬาและการ 
สนบัสนุนการแข่งขนักีฬาทุกระดบั 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๕ หนา้ ๑๔๘ 

/ 
 

 /  

  ๓)โครงการอนุรักษแ์ละสืบสาน 
ประเพณีทอ้งถ่ินจดังานประเพณีวนั
ลอยกระทงประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๔๖ 

/ 
 

 /  

  ๔)โครงการส่งเสริมประเพณีรด 
น ้าด าหวัวนัสงกรานตแ์ละงานวนั
ผูสู้งอายรุะดบัต าบลในเขตต าบล        
ตาเนิน  ประจ าปี  ๒๕๕๗  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๓ 

 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

  ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการกฬีา ศาสนา วฒันธรรม (ต่อ) 
  ๕)โครงการจดังานประเพณีแห่ 
เทียนเขา้พรรษา ประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๔๖ 

/ 
 

 /  

  ๖)โครงการจดังานไหวศ้าลปู่ ตา  
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๔๖ 

/ 
 

 /  

  ๗) โครงการบวชชีพราหมณ์  
ประจ าปี ๒๕๕๗  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

   ๘)โครงการบวชสามเณรภาค 
ฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๔๖ 

   / 

  ๙)โครงการสนบัสนุนและ 
ส่งเสริมการแข่งขนักีฬาระดบัปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

  ๑๐) โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ลานกีฬาหมู่บา้น  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

  ๑๑)โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์
กีฬาทั้ง ๑๔ หมู่บา้น 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๒ หนา้ 
๑๔๘ 

/ 
 

 /  

   ๔.๓ แนวทางการเพิม่ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 ๑)โครงการหนงัสือพิมพแ์ละ 
วารสาร 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๒๘ หนา้ ๑๕๐ 

/ 
 

 /  

   ๔.๔  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ 

๑) โครงการจดัอบรมเยาวชน 
ชุดป้องกนัยาเสพติด 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๓๙ หนา้ ๑๕๓ 

/ 
 

 /  

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๔ 

 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

   ๔.๔ แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ (ต่อ) 
๒)โครงการฝึกบรมซอ้มแผน 
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

แผนปี ๒๕๕๗    
ขอ้ ๔๑  หนา้ 
๑๕๔ 

/ 
 

 /  

๓)โครงการจดัระบบการแพทย ์
ฉุกเฉิน (EMS) ประจ าต าบล  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

 

 
  / 

๔)โครงการฝึกอาชีพอบรมการ 
พฒันาสตรีและครอบครัวในพื้นท่ี
ต าบลตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี  
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

๕)โครงการควบคุมและป้องกนั 
โรคเอดส์ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔๘  หนา้ 
๑๕๕ 

/ 
 

 /  

๖)โครงการฝึกอบรมซอ้มแผน 
ภยัทางถนนและอคัคีภยั  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

๗)โครงการป้องกนัรณรงคแ์ละ 
ปราบปรามยาเสพติดต าบลตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๔๒ หนา้ 
๑๕๔ 

/ 
 

 /  

๘)โครงการเยาวชนป้องกนัภยั แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๔๒ หนา้ 
๑๕๔ 

/ 
 

 /  

๙)โครงการสภาเยาวชนต าบล 
ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

๑๐)โครงการบ าบดัทุกข ์บ ารุง 
สุข แบบ ABC  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๕ 

 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/
ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

๔.๔ แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ (ต่อ) 
๑๑) โครงการจดัหาวสัดุ 
สาธารณสุขป้องกนัโรคในคนและ
สัตว ์

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๓๔ หนา้ 
๑๕๒ 

/ 
 

 /  

๑๒)โครงการผูป้ระสานพลงั 
แผน่ดินระดบัหมู่บา้น 

แผนปี ๒๕๕๗       
ขอ้ ๔๐  หนา้ 
๑๕๓ 

/ 
 

 /  

๑๓)โครงการบา้นเทิดไทอ้งคร์าชนั  
 

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

๑๔) โครงการส่งเสริมการจดั 
กิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตต าบล
ตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๓๖  หนา้ 
๑๕๒ 

  /  

๑๕) โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
ทศันศึกษาเพื่อการเรียนรู้  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

๑๖)สนบัสนุนกองทุนสวสัดิการ 
ชุมชน/หมู่บา้นในต าบลตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔๗  หนา้ 
๑๕๕ 

/ 
 

 /  

๑๗)โครงการวนัเด็กแห่งชาติ แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๖๒  หนา้ 
๑๕๙ 

/ 
 

 /  

๑๘)โครงการสายใยสัมพนัธ์ ครู  
นกัเรียน ผูป้กครอง อบต.ตาเนิน  
 

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๖ 

 
 

 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/
ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

๔.๔ แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ (ต่อ) 
๑๙)โครงการส่งเสริมและ 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมส าหรับเดก็
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดั 
อบต.ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   / 

๒๐)โครงการสนบัสนุนอาหาร 
เสริม(นม) ใหก้บัโรงเรียนและศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

แผนปี ๒๕๕๗    
ขอ้ ๖๑  หนา้ ๑๕๘ 

/ 
 

 /  

๒๑)โครงการสนบัสนุนอาหาร 
กลางวนัใหก้บัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๖๑  หนา้ ๑๕๘ 

/ 
 

 /  

๒๒)สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
ใหก้บักลุ่มโรงเรียนต าบลตาเนิน ๕ 
โรงเรียน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๖๐  หนา้ ๑๕๘ 

/ 
 

 /  

๒๓)โครงการสนบัสนุนวสัดุ  
อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนให้
โรงเรียน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๕๓ หนา้ ๑๕๗ 

/ 
 

 /  

๕.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

   ๕.๑ แนวทางการสร้างจติส านึกและตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
- - - - - - 

    ๕.๒ แนวทางการจดัระบบนิเวศ 
๑)โครงการส่งเสริม ปรับปรุง  
แกไ้ข อนุรักษฟ้ื์นฟส่ิูงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือแกไ้ขปัญหาลด
ภาวะโลกร้อน 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๓ หนา้ ๑๖๑ 

/ 
 

 /  

๒)โครงการรณรงคป์ลกูป่า 
ตามพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระ
นางเจา้พระบรมราชินีนาถ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๔ หนา้ ๑๖๑ 

/ 
 

 /  



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๗ 

โครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/
ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่ใน
แผน 

 ๖.การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

   ๖.๑ แนวทางการพฒันาการเมือง 

๑)โครงการจดัเวทีประชาคม 
หมู่บา้น/ต าบล (การขบัเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการและแผนพฒันา
สามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑  หนา้ ๑๖๔ 

/ 
 

 /  

๒)โครงการจดัตั้งศูนยคุ์ม้ครอง 
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนในต าบลตาเนิน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๗  หนา้ ๑๖๖ 

/ 
 

 /  

๒)โครงการราษฎร์รัฐรวมใจ 
ทอ้งถ่ินสะอาดและเรียนรู้กฎหมาย 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๖ หนา้ ๑๖๕ 

/ 
 

 /  

๖.๒ แนวทางการพฒันาการบริหาร 

๑)โครงการฝึกอบรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานส่วนต าบลพนกังานจา้ง 

แผนปี ๒๕๕๗    
ขอ้ ๘ หนา้ ๑๖๗ 

  /  

๒)โครงการพฒันาและเพิ่ม 
ศกัยภาพการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลของคณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๘  หนา้ ๑๖๗ 

/ 
 

 /  

๓)โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ี 
ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลตา
เนิน 

แผนปี ๒๕๕๗     
ขอ้ ๑๓  หนา้ 
๑๖๗ 

/ 
 

 /  

๔)โครงการจดังานพระราชพิธี  
รัฐพิธี และงานพิธี 

แผนปี ๒๕๕๗      
ขอ้ ๑๗  หนา้ 
๑๖๘ 

/ 
 

 /  

 

 

๕.๓ แนวทางการบ าบัดและจัดเกบ็ขยะ 

- - - - - - 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๘ 

 

โครงการตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย 

ปรากฏตามแผน/
ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
แผน 

ไม่อยู่
ในแผน 

   ๖.๒ แนวทางการพฒันาการบริหาร (ต่อ) 
        ๕)โครงการต่อเติมหอ้งครัว 
อาคารศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ อบต.
ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

     ๖)โครงการก่อสร้างก าแพงกนั
ดินและร้ัวอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
โกรกกุลา   

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

    ๗)โครงการจา้งเหมาติดตั้งมุง้ 
ลวด ประตู-หนา้ต่างศูนยพ์ฒันาการ
เรียนรู้ อบต.ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

/ 
 

  / 

   ๘)โครงการเทพื้นคอนกรีต 
เสริมเหล็กโรงจอดรถยนต์ 
 อบต.ตาเนิน  

(โครงการนอก
แผนพฒันาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

 

 
  / 

รวม  ๗๒  โครงการ รวมงบประมาณ ๗,๖๕๑,๘๐๕.๖๖  ๕๑ ๒๑ 

 

สรุปโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

ทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาต าบลประจ าปี   
********************* 

 

ข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวนโครงการ ปรากฏในแผน ไม่ปรากฏในแผน หมายเหตุ 

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย    
ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

 

๗๒ 
 

๕๑ ๒๑ ๗๐.๘๓ % 

 

สรุป 

 โครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๕๗   จ านวน  ๗๒  โครงการ  ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี   จ  านวน   ๕๑   โครงการ   ไม่ปรากฏในแผน  จ านวน   ๒๑   โครงการ    
คิดเป็น     ๗๐.๘๓     เปอร์เซ็นต ์

 

 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๒๙ 

การค านวณร้อยละของสัดส่วน 

 

            จ  านวนโครงการในขอ้บญัญติัท่ีเป็นไปตามแผนพฒันา  *  ๑๐๐%     =  % 

 

จ านวนโครงการในขอ้บญัญติัทั้งหมด 

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ไดจ้ดัท าแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
เพื่อศึกษาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน และเพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนครอบคลุม   ๑๔  หมู่บา้น  

แบบที ่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าช้ีแจง : แบบท่ี ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ 
คร้ัง หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
2. วนั/เดือน/ปีท่ีรายงาน   ๓   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                                  
ส่วนที่  ๒   ข้อมูลทัว่ไป  
๓. ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั    

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพฒันาสามปี  

จ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบัติ 

  1. การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๑๒๙ ๑๖ 
  2. การพฒันาดา้นแหล่งน ้า ๕๑ ๑ 
  3. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ๒๑ ๓ 
  4. การพฒันาดา้นสังคม ๔๕ ๓๙ 
  5. การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

๗ ๒ 

  6. การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร ๙ ๑๑ 

รวม ๒๖๒ ๗๒ 

 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๓๐ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ยทุธศาสตร์และโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙    

(ปี พ.ศ.๒๕๕๗)  จ  านวน  ๒๖๒    โครงการ แต่โครงการท่ีปฏิบติัไดจ้ริง   จ  านวน   ๗๒   โครงการ คิด
เป็นร้อยละ ๒๗.๔๘  
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน  

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม โดยฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ไดจ้ดัท าแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
เพื่อศึกษาการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน และเพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนครอบคลุม   ๑๔  หมู่บา้น จ านวน   ๔๒๐  ชุด ได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมา จ านวน ๓๖๓  ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๓  โดยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
สภาพทัว่ไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  
(๑) เพศผูต้อบแบบสอบถาม  

ชาย    จ านวน   ๑๘๒  คน  
หญิง    จ านวน   ๑๘๑  คน  

(๒) อายผุูต้อบแบบสอบถาม  
อายตุ่ากวา่ ๒๐ ปี  จ านวน    ๕  คน  
อาย ุ๒๐ –๓๐  ปี  จ านวน   ๔๒  คน  
อาย ุ๓๑ – ๔๐ ปี   จ านวน   ๘๐ คน  
อาย ุ๔๑ -๕๐ ปี   จ านวน   ๑๔๓ คน  
อาย ุ๕๑ – ๖๐ ปี   จ านวน   ๖๙  คน  
อาย ุ ๖๐  ปีข้ึนไป  จ านวน   ๒๔  คน  

(๓) การศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม  
ประถมศึกษา    จ านวน   ๑๘๓  คน  
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน   ๑๕๔ คน  
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน   ๘ คน  
ปริญญาตรี    จ านวน   ๘  คน  
สูงกวา่ปริญญาตรี   จ านวน   ๑  คน  
อ่ืน ๆ     จ านวน   ๔  คน  

(๔) อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม  
รับราชการ    จ านวน   ๕  คน  
เอกชน/รัฐวสิาหกิจ   จ านวน   ๑  คน  



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๓๑ 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั   จ านวน   ๒๗  คน  
รับจา้ง     จ านวน   ๗๔ คน  
นกัเรียน/นกัศึกษา   จ านวน   ๑๕  คน  
เกษตรกร    จ านวน   ๒๔๐ คน  

๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

๑)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๓๑.๖๘% ๕๕.๖๕% ๑๒.๖๗% 
๒)มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

๒๓.๙๗% ๖๒.๒๖% ๑๓.๗๗% 

๓)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

๒๕.๖๒% ๕๒.๓๔% ๒๒.๐๔% 

๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ 
สาธารณะ 

๑๘.๗๓% ๕๕.๓๗% ๒๕.๙๐% 

๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๒๐.๑๑% ๕๐.๑๔% ๒๙.๗๕% 
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๑๗.๖๓% ๕๘.๑๓% ๒๔.๒๔% 
๗)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ๑๙.๐๑% ๕๗.๐๒% ๒๓.๖๓% 
๘)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๒๑.๗๖% ๕๒.๖๒% ๒๕.๖๒% 

รวม ๒๒.๓๑% ๕๕.๔๔% ๒๒.๒๐% 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซ่ึงได ้
จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 363 ชุด พบวา่ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพอใจมากท่ีสุดร้อยละ ๒๒.๓๑  พอใจร้อยละ ๕๕.๔๔  พอใจนอ้ยร้อยละ ๒๒.๒๐  ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความ พึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๓๒ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๑   การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

๑)  ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
๑) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๘.๕๗  ๕๑.๗๙ ๑๐.๑๙ 

๒)มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

 ๓๙.๓๙ ๔๙.๐๔ ๑๑.๕๗ 

๓)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

 ๓๔.๗๑ ๕๒.๓๔ ๑๓.๒๒ 

๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๓๒.๒๓  ๕๒.๘๙ ๑๔.๘๘ 
๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  ๓๑.๑๓ ๕๐.๖๙ ๑๘.๑๘ 
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ๓๒.๗๘ ๕๓.๙๙ ๑๕.๙๘ 
๗)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ๓๔.๗๑  ๕๐.๑๔ ๑๓.๗๗ 
๘)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๙.๓๙  ๔๒.๔๒ ๑๗.๙๑ 

รวม  ๕๐.๒๒ ๗๘.๓๔ ๑๔.๘๙ 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซ่ึงได ้
จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน ๓๖๓  ชุด พบวา่ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพอใจมากท่ีสุดร้อยละ ๕๐.๒๒  พอใจร้อยละ ๗๘.๓๔  พอใจนอ้ยร้อยละ ๑๔.๘๙  ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๓๓ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒   การพฒันาดา้นแหล่งน ้า 

ประเด็น 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
๑) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๗.๑๙  ๕๐.๙๖ ๑๑.๘๕ 

๒)มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

๓๖.๓๖ ๕๐.๑๔ ๑๓.๕๐ 

๓)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

๓๕.๕๔ ๔๙.๘๖ ๑๔.๖๐ 

๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๓๕.๕๔  ๔๙.๕๙ ๑๔.๘๘ 
๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  ๓๑.๑๓ ๔๙.๕๙ ๑๙.๒๘ 
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๓๐.๘๕ ๕๑.๗๙ ๑๗.๓๖ 
๗)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ๓๖.๖๔ ๔๗.๖๖ ๑๕.๗๐ 
๘)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๙.๑๒  ๔๔.๙๐ ๑๗.๓๖                                      

รวม   ๓๘.๓๐ ๔๙.๓๑ ๑๕.๕๗ 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซ่ึงได ้
จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน ๓๖๓ ชุด พบวา่ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพอใจมากท่ีสุดร้อยละ ๓๘.๓๐  พอใจร้อยละ ๔๙.๓๑  พอใจนอ้ยร้อยละ ๑๕.๕๗  ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๓๔ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
๑) ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
๑) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๘.๘๔  ๕๐.๔๑ ๑๓.๕๐ 

๒)มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

 ๓๖.๖๔ ๔๘.๗๖ ๑๔.๖๐ 

๓)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

๓๒.๕๑ ๕๒.๘๙ ๑๔.๖๐ 

๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๓๔.๔๔  ๔๗.๓๘ ๑๕.๑๕ 
๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  ๓๒.๗๘ ๔๔.๓๕ ๒๐.๑๑ 
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๓๓.๘๘ ๔๗.๑๑ ๒๔.๕๒ 
๗)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ๓๖.๐๙ ๔๖.๒๘ ๑๕.๑๕ 
๘)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๙.๑๒  ๔๔.๙๐ ๑๕.๙๘                                      

รวม   ๓๕.๕๔ ๔๗.๗๖ ๑๖.๗๐ 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซ่ึงได ้
จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน ๓๖๓ ชุด พบวา่ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพอใจมากท่ีสุดร้อยละ ๓๕.๕๔  พอใจร้อยละ ๔๗.๗๖ พอใจนอ้ยร้อยละ ๑๖.๗๐  ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๓๕ 

๕ ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี   ๔ การพฒันาดา้นสังคม 
๑) ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
๑) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๘.๘๔  ๕๐.๖๙ ๑๐.๗๔ 

๒)มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

๓๗.๔๗ ๔๖.๘๓ ๑๒.๙๕ 

๓)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

๓๓.๘๘ ๕๔.๘๒ ๑๑.๒๙ 

๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๓๔.๔๔  ๕๒.๓๔ ๑๒.๙๕ 
๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๓๓.๓๓ ๕๑.๗๙ ๑๔.๘๘ 
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๓๘.๕๗ ๔๙.๓๑ ๑๒.๑๒ 
๗)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ๔๐.๒๒ ๔๗.๓๘ ๑๒.๔๐ 
๘)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

๔๗.๙๓  ๔๒.๔๒ ๑๒.๔๐                                      

รวม ๓๘.๐๔ ๔๙.๔๕ ๑๐.๙๒ 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซ่ึงได ้
จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน ๓๖๓ ชุด พบวา่ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพอใจมากท่ีสุดร้อยละ ๓๘.๐๙  พอใจร้อยละ ๔๙.๔๕  พอใจนอ้ยร้อยละ ๑๐.๙๒ ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๓๖ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๕  การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๑) ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
๑) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๖.๙๑  ๕๒.๓๔ ๑๑.๐๒ 

๒)มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

๓๙.๖๗ ๔๗.๓๘ ๑๒.๙๕ 

๓)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

๓๓.๓๓ ๕๐.๙๖ ๑๕.๗๐ 
 

๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๒๙.๒๐  ๕๖.๗๕ ๑๔.๓๓ 
๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๓๓.๐๖ ๕๐.๔๑ ๑๙.๒๘ 
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๓๓.๖๑ ๕๑.๕๒ ๑๔.๘๘ 
๗)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ๓๖.๐๙ ๔๗.๑๑ ๑๖.๕๓ 
๘)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

๔๑.๘๗  ๔๒.๔๒ ๑๕.๙๘                                      

รวม ๓๕.๔๗ ๔๙.๘๖ ๑๕.๐๘ 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซ่ึงได ้
จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน ๓๖๓  ชุด พบวา่ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพอใจมากท่ีสุดร้อยละ ๓๕.๔๗  พอใจร้อยละ ๔๙.๘๖  พอใจนอ้ยร้อยละ ๑๕.๐๘  ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
 

๑๓๗ 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๖  การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 
๑) ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
๑) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

๓๕.๒๖  ๕๒.๐๗ ๑๕.๔๓ 

๒)มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

๓๖.๓๖ ๕๒.๖๒ ๑๓.๗๗ 

๓)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

๓๒.๕๑ ๕๓.๑๗ ๑๔.๓๓ 

๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๓๕.๒๖  ๔๙.๘๖ ๑๔.๘๘ 
๕)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๓๐.๕๘ ๕๐.๑๔ ๑๙.๒๘ 
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๓๐.๕๘ ๕๕.๓๗ ๑๔.๐๕ 
๗)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ๓๘.๐๒ ๔๕.๔๕ ๑๕.๑๕ 
๘)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

๔๑.๓๒  ๔๒.๗๐ ๑๕.๙๘                                      

รวม ๓๔.๙๙ ๕๐.๑๗ ๑๕.๓๖ 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซ่ึงได ้
จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน ๓๖๓ ชุด พบวา่ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพอใจมากท่ีสุดร้อยละ ๓๔.๙๙  พอใจร้อยละ ๕๐.๑๗ พอใจนอ้ยร้อยละ ๑๕.๓๖ ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  



[4-138] 

 
 



บทท่ี ๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา 

 

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ๗๖ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


