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คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
กําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาเปน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค กรปกครองสว นทองถิ่น ที่
กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการ
พัฒ นาเป น เครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒ นา สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของ
ทองถิ่น รวมทั้งเปนการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตลอดจนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม จึงไดจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยามฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
และกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหครอบคลุมการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป ซึ่ง
กระบวนการในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เนนการมี
สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการสํารวจปญหาและความตองการประชาชน ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล
โดยใชเทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม โดยใชวิธีการ
ประชาคมสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ของแตละหมูบาน
มาเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามฉบับนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น แผนชุมชน และ
ปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล อยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จ ะตองสอดคลองกั บ
ศักยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณอนาคต เปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาจึ ง เป น การกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ต อ งกํ า หนดถึ ง
สภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่
ในการบริ ก ารสาธารณะแก ป ระชาชนภายในท อ งถิ่ น ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนอยางยิ่ง โดยลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลดงกระทงยามจะมีลักษณะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ น ดิ น แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด กรอบยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นโดย
การจัดทําประชาคมทองถิ่น
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อกําหนดกรอบยุทธศาสตร แนวทาง และจุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลดงกระทงยามใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อจั ดทําแผนยุทธศาสตร การพั ฒ นาที่ ตอบสนองตอปญ หาและความต องการของประชาชน
ภายใตศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
3. เพื่อเปนกรอบยุทธศาสตรและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระหวางองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น และสวนราชการอื่น ๆ
5. เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันทั้งในระดับกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
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1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามจัดการประชุมประชาคม
ทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา
ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
รวบรวมแนวทางและข อ มู ล นํ า มาวิ เ คราะห เ พื่ อ จั ด ทํ า ร า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาแล ว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ขั้น ตอนที่ 3 คณะกรรมการพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงกระทงยามพิ จ ารณาร างแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ขั้นตอนที่ 4 นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามเพื่อใหความเห็นชอบกอน เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยามเห็นชอบแลว นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. มีกรอบยุทธศาสตร แนวทาง และจุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยามทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มีแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาที่ ตอบสนองต อปญหาและความตองการของประชาชน ภายใต
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
3. มีกรอบยุทธศาสตรและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปขององคการบริหารสวนตําบล
ดงกระทงยาม
4. เปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระหวางองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น และสวนราชการอื่น ๆ
5. เปนแนวทางในการประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันทั้งในระดับกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินและทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามเดิมมีฐานะเปนสภาตําบลดงกระทงยาม ซึ่งยกฐานะมาเปน
ราชการสวนทองถิ่นเปนองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 ปจจุบันมี
สภาตําบลหาดยางรวมอยูดวย เนื่องจากตําบลหาดยางมีประชากรไมถึง 2,000 คน เมื่อเดือน พฤศจิกายน
2547 ตั้งอยูที่หมูที่ 3 บานใหม และปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตั้งอยูที่ 234 หมูที่ 4
ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
อาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม อยูทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ
20 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผนดิน ถนนปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ
ทิศเหนือ
ติดแมน้ําปราจีนบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต
ติดเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา (ตําบลหัวหวา) อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลไผชะเลือด (ตําบลคูล้ําพัน,
ตําบลไผชะเลือด) อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ (ตําบลบางกุง) อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลไผชะเลือด (ตําบลไผชะเลือด) อําเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางเดชะ
(ตําบลบางเดชะ) อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามแบงเขตการปกครองเปน 2 ตําบล ตําบลดงกระทงยาม
จํานวน 7 หมูบาน ตําบลหาดยาง จํ านวน 4 หมูบาน รวม 11 หมูบาน อยูในความรับผิ ดชอบของ
องค การบริ ห ารสว นตํา บลดงกระทงยามเต็ มพื้ น ที่ มีพื้น ที่ ประมาณ 44.87 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ
ประมาณ 28,043.79 ไร (ขอมูลจากแผนที่ภาษี ) โดยแยกเปนพื้นที่ตําบลและพื้นที่หมูบา น ดังนี้
ตําบลดงกระทงยาม
หมูที่ 1 บานแลง
มีพื้นที่ประมาณ
1,531.06
ไร
หมูที่ 2 บานเหนือ
มีพื้นที่ประมาณ
1,430.63
ไร
หมูที่ 3 บานใหม
มีพื้นที่ประมาณ
4,731.93
ไร
หมูที่ 4 บานทายดง
มีพื้นที่ประมาณ
2,181.94
ไร
หมูที่ 5 บานดอนใหญ
มีพื้นที่ประมาณ
2,377.35
ไร
หมูที่ 6 บานทายสะแก
มีพื้นที่ประมาณ
5,146.71
ไร
หมูที่ 7 บานหนองบัวหมู
มีพื้นที่ประมาณ
2,023.31
ไร
รวม
มีพื้นที่ประมาณ
19,422.93
ไร
มีพื้นที่ประมาณ
31.08
ตร.กม.
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ตําบลหาดยาง
หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
รวม

บานตนตาล
บานหาดยาง
บานสนามโพธิ์
บานออนชอย

มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ

2,467.84
401.13
4,506.68
1,245.21
8,620.86
13.79

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ตร.กม.

ประชากร
ในเขตพื้นที่ดูแลขององคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น จํานวน 4,328 คน แยก
เปนชาย 2,033 คน หญิง 2,295 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 96.45 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกเปน
ตําบลดงกระทงยาม มีจํานวนประชากร จํานวน 3,330 คน แยกเปนชาย 1,569 คน หญิง 1,761
คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 107.14 คน/ตารางกิโลเมตร
ตําบลหาดยาง มีจํานวนประชากร จํานวน 998 คน แยกเปนชาย 464 คน หญิง 534 คน มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 72.37 คน/ตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงจํานวนประชากรในเขตการปกครององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
จํานวนประชากร
จํานวน
หมูที่
ชื่อบาน
ชื่อผูนํา
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ตําบลดงกระทงยาม
1 บานแลง
315
318
633
235
นางภัทราวรรณ เมตตา
2 บานเหนือ
164
169
333
102
นายชอุม สินศิริ
3 บานใหม
494
492
986
313
นางสมใจ ชมดี
4 บานทายดง
501
566
1,067
293
นายพีรพงศ สินสิทธิทอง
5 บานดอนใหญ
150
172
322
96
นายธงชัย หนองเหล็ก
6 บานทายสะแก
222
218
440
120
นายจําเริญ วงษจอย
7 บานหนองบัวหมู
112
136
248
68
นายเสกสรรค เอื้ออารี
รวม ( 7 หมูบาน)
1,958
2,071
4,029
1,227
ตําบลหาดยาง
1 บานตนตาล
296
302
598
169
นายถนอม ภาคาแดน
2 บานหาดยาง
145
152
297
105
นายอิทธิพล สุขมา
3 บานสนามโพธิ
70
68
138
47
นางสุดสวาสดิ์ พรหมมา
4 บานออนชอย
95
116
211
63
นายกัมพล ประสมสิน
รวม (4 หมูบาน)
606
638
1,244
384
รวมทั้งสิ้น (11 หมูบาน) 2,564
2,709
5,273
1,611
แหลงที่มา : ขอมูลจากทะเบียนราษฎรอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
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การศึกษา
สถาบันการศึกษาในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามมีอยู 1 แหง คือ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอายุ 2.5 – 3 ขวบ และเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 1 จํานวน 2 แหง สรุปไดดังนี้
รวม
ลําดับ
จํานวน
จํานวน
อัตราสวน
สถานศึกษา
จํานวนครู
(ครู+
ที่
หองเรียน นักเรียน
ครู : นักเรียน
นักเรียน)
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1
33
2
35
1 : 16
อบต.ดงกระทงยาม
2 โรงเรียนบานดงกระทงยาม
11
223
13
236
1 : 18
3 โรงเรียนวัดลิรัญดอน
8
44
4
48
1 : 11
สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มี 2 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงกระทงยาม
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดยาง
2. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน จํานวน 11 หมูบาน
3. อัตราการมีและใชสวมราดน้ํารอยละ 100 %
4. รถขนขยะมูลฝอยแบบเทขางเปดทาย (รถยนต 4 ลอเล็ก) จํานวน 1 คัน
5. รถบรรทุกขยะ (ขนาดกลาง) 6 ลอ จํานวน 1 คัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- จุดสกัดสถานีตํารวจภูธร จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูหมูที่ 2 บานหาดยาง ตําบลหาดยาง)
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวน 11 หมูบาน
- หนวยกูชีพกูภัย
จํานวน 1 หนวย
- ตํารวจบาน
จํานวน 11 หมูบาน
- วัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
1. รถยนตบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
2. รถยนตกระบะเล็ก 4 ประตู
จํานวน 1 คัน
3. รถยนตกระบะเล็ก 2 ประตู ( รถบรรเทาสาธารณภัย 1669 ) จํานวน 1 คัน
4. รถจักรยานยนต
จํานวน 3 คัน
5. ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด
จํานวน 15 ถัง
6. เครื่องสูบน้ําขนาด 5.5 แรงมา สาย 2 นิ้ว ยาว 80 เมตร จํานวน 1 ตัว
7. แผงกั้นจราจร
จํานวน 4 แผง
8. สัญญาณไฟวาบ (ปายสามเหลี่ยม)
จํานวน 1 ตัว
9. สปอรตไลท
จํานวน 3 ตัว
10.ไฟฉาย
จํานวน 12 อัน
11. วิทยุสื่อสาร
จํานวน 11 อัน
12. กรวยจราจร
จํานวน 10 อัน
13. เสื้อชูชีพ
จํานวน 2 ตัว
14. ชุดใหออกซิเจนพรอมอุปกรณขนาด 1.5 คิว (1,500 ปอนด) จํานวน 1 ถัง
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15. กระบองไฟกระพริบ
จํานวน 6 อัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ําธรรมชาติ
ตําบลดงกระทงยาม
- สระน้ําขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป
5
แหง
- ลําน้ํา ลําหวย คลอง
10
สาย
- ฝายผนังกั้นน้ํา
3
แหง
- หนอง บึง
7
แหง
ตําบลหาดยาง
- คลองสนามโพธิ์
- คลองหาดยาง
- คลองลําบอง
- คลองดอนไขเตา
- คลองชวดตาแก
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ตําบลดงกระทงยาม
- บอน้ําตื้น
จํานวน
488 แหง
- บอโยก
จํานวน
1 แหง
- คลองชลประทาน
จํานวน
1 สาย
- ระบบประปาหมูบานผิวดิน
จํานวน
3 แหง
- (หมูที่ 4 บานทายดง, หมูที่ 6 บานทายสะแก, หมูที่ 7 บานหนองบัวหมู)
ตําบลหาดยาง
- ประตูระบายน้ําหาดยาง หมูที่ 4 บานออนชอย (สํานักงานชลประทานบางพลวง)
- ประตูระบายน้ําบานตนตาล หมูที่ 1 บานตนตาล (สํานักงานชลประทานบางพลวง)
- คลองสงน้ํา ตําบลหาดยาง หมูที่ 4 บานออนชอย จํานวน 1 แหง
- ระบบประปาหมูบานผิวดิน จํานวน 1 แหง (หมูที่ 2 บานหาดยาง)
สภาพภูมิประเทศ
ตําบลดงกระทงยาม ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุม ตรงกลางคลายเกาะใหญ มีรูปรางคลายกระทะคว่ํา
ลักษณะดินสวนใหญเปนดินเปรี้ยว มีบางสวนเปนดินรวนปนทราย
ตํ า บลหาดยาง มี พื้ น ที่ ส ว นใหญ เ ป น ที่ ร าบลุ ม เหมาะแก ก ารทํ า นา ทํ า สวนเลี้ ย งสั ต ว มี แ ม น้ํ า
ปราจีนบุรีไหลผาน
สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอนอากาศรอนจัด เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง
เดือนพฤษภาคม, ฤดูฝนมีฝนตกชุกเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม, ฤดูหนาวอากาศคอนขางหนาว
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ ของปถัดไป
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ประชากรในตําบลดงกระทงยาม, ตําบลหาดยางสวนใหญประกอบอาชีพดาน
การเกษตร (ทําไร/ทํานา/ทําสวน/เลี้ยงสัตว)
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อาชีพรอง รับจางทั่วไป คาขาย รับราชการ ธุรกิจสวนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
อาชีพเสริม ถักลวดตะกรอ-ตะแกรง สานหมวก ทําน้ําพริกไขตม เลี้ยงสัตว ยาสมุนไพร เพาะ
เห็ด ผักปลอดสารพิษ ถานชีวภาพ สานตะกราพลาสติก จักรสานปอแกว-ปอปาน บานพักแบบโฮมสเตย
ขาวหลามอบโอง
กลุมอาชีพ
(1) กลุมผลิตขาวซอมมือ
(2) กลุมทําไสกรอกโบราณ
(3) กลุมผลิตน้ํายาเอนกประสงค
(4) กลุมตะกรอ ตะแกรง
(5) กลุมทําทองมวนสมุนไพร
(6) กลุมทําปลารา
(7) กลุมทําขนมจีน
(8) กลุมปุยอินทรียชีวภาพ
(9) กลุมเกษตรกร
(10) กลุมกลองยาวประยุกต
(11) กลุมทําน้ําหมักจากหอยเชอรรี่
(12) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
(13) กลุมทําน้ําพริกและไขตม
(14) กลุมสานตะกรอพลาสติก
(15) กลุมจักรสานงานฝมือดวยปอแกว-ปอปาน
(16) กลุมบานดงโฮมสเตย
(17) กลุมทําขาวหลามอบโอง
ทักษะฝมือแรงงาน
ถักตะกรอตะแกรง ทําน้ํายาเอนกประสงค ทําพริกแกง ทําขนมจีน ทําทองมวนสมุนไพร
ทําปลารา ยาสมุนไพร สานหมวก ทําขาวซอมมือ ไสกรอกโบราณ น้ําพริกไขตม เพาะเห็ด จักรสาน
ตะกราพลาสติก จักรสานปอแกว-ปอปาน ทําขาวหลามอบโอง
ผลิตภัณฑหลัก คือ ขาว รองลงมา คือ ตะกรอ-ตะแกรง ผลิตภัณฑอื่น ๆ ปุยอินทรียชีวภาพ
น้ํายาเอนกประสงค สานหมวก ขนมจีนไสกรอกโบราณ น้ําพริกไขตม เห็ด ปลา ไหลบัว ผักปลอด
สารพิษ ถานชีวภาพ พริกแกง ทองมวนสมุนไพร ยาสมุนไพร ปลารา ขาวซอมมือ ตะกราพลาสติก
ผลิตภัณฑจักสานจากปอแกว ขาวหลามอบโอง
หนวยธุรกิจ
-รานคาในหมูบาน
-ปมน้ํามันและกาซ
-โรงงานอุตสาหกรรม
-โรงสี

ตําบลดงกระทงยาม
ตําบลหาดยาง
ตําบลดงกระทงยาม
ตําบลดงกระทงยาม
ตําบลหาดยาง
ตําบลดงกระทงยาม
ตําบลหาดยาง

47
26
1
1
1
2
3

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
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-ฟารมไก
-รานรับซื้อของเกา
-บริษัทรักษาความปลอดภัย

ตําบลดงกระทงยาม
ตําบลหาดยาง
ตําบลหาดยาง

1
1
1

แหง
แหง
แหง

การทองเที่ยว
ตํ าบลดงกระทงยามและตํ าบลหาดยางมี แหลงท องเที่ ย ว ศู น ย การเรีย นรู และแหล ง
ทองเที่ยว ดังนี้
1. เฮือนสบาย เปนสถานที่ใหบริการดานการนวดแผนไทย อบสมุนไพร และสปา หมูที่ 1
ตําบลดงกระทงยาม
2. บานพักโฮมสเตย ตําบลดงกระทงยาม จํานวน 11 หลัง เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
3. พิพิธภัณฑไทยพวน หมูที่ 3 บานใหม ตําบลดงกระทงยาม เปนสถานที่รวบรวมและ
จัดแสดงวัตถุโบราณ และของใชหายากของชาวไทยพวน เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบของโบราณ
และผูที่สนใจศึกษาหาความรู
4. ศูนยผลิตภัณฑตะกรอ-ตะแกรง หมูที่ 4 บานทายดง ตําบลดงกระทงยามเปนแหลง
ผลิตตะกรอ-ตะแกรงที่ใหญที่สุด และไดรับคัดเลือกเปนหมูบานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑระดับประเทศ
และไดรับประกาศนียบัตรรับรองหมูบาน OTOP Village Champion (OVC) ป 2549 ของคณะกรรมการ
จัดการการประกวดหมูบานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
5. ศูน ย การเรียนรูเ ศรษฐกิจ พอเพี ยง หมูที่ 4 บ านทายดง ตําบลดงกระทงยามเป น
สถานที่ถายทอดความรูดานการใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลาใน
กระชัง การทํานารูปแบบใหม (การโยนกลา) การทําน้ําจุลินทรียและปุยจุลินทรียชีวภาพสงเสริมการใชปุย
สั่งตัด ฯลฯ นอกจากนี้ยั งสามารถใชเปนสถานที่ต อนรับ นักท องเที่ ยวหรือใช เปน สถานที่อบรมถายทอด
ความรูดานตาง ๆ
6. โรงสีขาวพระราชทาน หมูที่ 6 บานทายสะแก ตําบลดงกระทงยาม
สถาบัน/องคกร/หนวยงานสนับสนุนสงเสริมอาชีพ
1. องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
2. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล
3. สถานีชลประทานบางพลวง
4. กลุมผูใชน้ําหาดยาง
5. คณะกรรมการหมูบาน OTOP
6. คณะกรรมการกลุมบานพักโฮมสเตย
7. กลุมเกษตรผูทํานาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
8. กองทุนสวัสดิการชุมชน
1. ตําบลดงกระทงยาม
1
กองทุน
2. ตําบลหาดยาง
1
กองทุน
9. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
1
แหง
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สถาบันและองคการทางศาสนา
ประชากรตําบลดงกระทงยามและตําบลหาดยาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน 6 แหง
ดังนี้
ตําบลดงกระทงยาม มีวัด จํานวน 4 แหง
1. วัดชัยมงคล (วัดบานแลง)
2. วัดใหมดงกระทงยาม (วัดบานใหม)
3. วัดราษฎรนิยม (วัดทายดง)
4. วัดดอนใหญ
ตําบลหาดยาง มีวัด จํานวน 2 แหง
1. วัดลิรัญดอน (วัดตนตาล)
2. วัดธรรมโพธิ์ศรี (วัดหาดยาง)
ที่
1

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
ประเพณีขึ้นปใหม
31 ธันวาคม - 1 มกราคม

2

ประเพณีไทยพวน
(บุญขาวหลาม)

3

อนุรักษสืบสานประเพณี
สารทไทยพวน
ประเพณีเฉลิมฉลองไหว
นมัสการหลวงปูเฮา

กันยายน

5

ประเพณีสงกรานต

เมษายน

6
7

ประเพณีเขาพรรษา
ประเพณีออกพรรษา

กรกฎาคม
ตุลาคม

8

ประเพณีลอยกระทง

พฤศจิกายน

9

วันมาฆบูชา

กุมภาพันธ

4

ขึ้น 14 – 15 ค่ํา เดือน 3

มีนาคม

หมูที่ 1
หมูที่ 3
หมูที่ 4
หมูที่ 5

บานแลง
บานใหม
บานทายดง
บานดอนใหญ

หมูที่ 1 บานตนตาล
หมูที่ 2 บานหาดยาง
กิจกรรมสําคัญ
กิจกรรมทําบุญสะเดาะเคราะห สวดมนตขาม
ป งานมหรสพ และการทําบุญตักบาตร
การทําบุญตักบาตร (ตักบาตรขามหลาม)
ทอดผาปา แขงขันประกวดขาวหลามอรอย
การแตงกายยอนยุค การละเลนพื้นบาน และ
การแสดงมหรสพ
กิจกรรมการกวนกระยาสารท การแขงขัน
กระยาสารทอรอย และกิจกรรมสนุกสนาน
การทําบุญตักบาตร ฟงเทศนฟงธรรม
กิจกรรมงานบุญ งานรื่นเริง และการแสดง
มหรสพ
การทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ การแสดงและการละเลนตางๆ
การทําบุญตักบาตร แหเทียน เวียนเทียน
การทําบุญตักบาตร การแสดงและแขงขัน
กีฬา
จัดกิจกรรมรื่นเริง การประกวดกระทงและ
นางนพมาศ
จัดกิจกรรมพาเจาหนาที่ สมาชิก อบต.ผูนํา
ชุมชน และประชาชน รวมใหทานถือศีล
ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระมรกต อําเภอ
ศรีมโหสถ ในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

10
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่ ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ
11 วันปยมหาราช
23 ตุลาคม
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

5 ธันวาคม

กิจกรรมสําคัญ
รวมลงนามถวายพระพร และรวมจุดเทียนชัย
ถวายพระพร รวมกับอําเภอศรีมหาโพธิ
หนวยงานราชการ และเอกชน
รวมถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี
รวมกับอําเภอศรีมหาโพธิ หนวยงานราชการ
และเอกชน
การลงนามถวายพระพร จุดเทียนชัยถวาย
พระพร และกิจกรรมพัฒนาวัด โรงเรียน และ
สองขางทางภายในหมูบาน

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
ตําบลดงกระทงยาม
1. ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3006) เปนถนนลาดยาง ปากทางเขาตําบลดงกระทงยาม –
ตําบลหัวหวา
2. ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) เปนถนนลาดยาง บานทายดง-ถนนสุวินทวงษ
3 .ถนนสุวินทวงษปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ผานหมูที่ 6,7 ตําบลดงกระทงยาม และหมูที่ 3
ตําบลหาดยาง
4. ถนนภายในหมูบานจะเปนถนนคอนกรีต และถนนลูกรังหลายสาย
ตําบลหาดยาง
1. ถนนปราจีนอนุสรณ (ถนนทางหลวงชนบท ปจ.3069) อําเภอศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรีผาน
หมูที่ 2,3,4 ตําบลหาดยาง
2. ถนนลาดยางจากถนนปราจีนบุรีอนุสรณผานภายในหมูบานหมูที่ 1 ตําบลหาดยางถึง
ถนนทางหลวงชนบท (ปจ 3003) หมูที่ 5 ตําบลดงกระทงยาม
3. ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ-เหล็ก ภายในหมูบานหลายสาย
4. ถนนลูกรังเชื่อมตอระหวางหมูบานและภายในหมูบานหลายสาย
การโทรคมนาคม
1. โทรศัพทสาธารณะ
ตําบลดงกระทงยาม
จํานวน 9 แหง
ตําบลหาดยาง
จํานวน 2 แหง
2. การไฟฟา
จํานวน 11 หมูบาน ประชากรที่มีไฟฟาใช ประมาณ 99 %
ภูมิปญญาทองถิ่น
1. การทํานา
2. หมอดิน
3. ปราชญชาวบาน
4. สมุนไพร
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5. อาหารพื้นบานไทยพวน
6. สานตะกรอ-ตะแกรง
7. กลองยาวประยุกต
8. ดนตรีไทย
9. จักรสานไมไผ
10.ขาวหลามอบโอง
ระบบสื่อสาร
1. หอกระจายขาว
2. เสียงตามสาย
3. เว็บไชต อบต.
4. โทรศัพท
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน
2
รุน
- ไทยอาสาปองกันชาติ 1
รุน
- อปพร.
1
รุน
- กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุน
- สภาเด็กและเยาวชน
- กลุมพัฒนาสตรี
- กลุม อสม.
- สภาวัฒนธรรมตําบลดงกระทงยาม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
2.2.1 โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
จํานวนคณะผูบริหารและฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ฝายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน
ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ประกอบดวย
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
จํานวน
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
จํานวน
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
จํานวน
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
จํานวน

300
25
115
120
184
166
138
60

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
2
1

คน
คน
คน

1
1
19
1

คน
คน
คน
คน
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ประเภท
นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการ นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิก อบต.
เลขานุการสภา อบต.
รวม

การศึกษา
ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ อนุปริญญา/ปวส.
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
หญิง
1
1
1
1
1
7
2
7
1
1
1
7
2
11
1
2
-

ปริญญาตรี ปริญญาโท
ชาย หญิง ชาย หญิง
1
1
1
2
1
-

บุคลากรของสวนการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม แยกดังนี้
(1) สํานักงานปลัด
จํานวน
16
- พนักงานสวนตําบล
จํานวน
8
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
4
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
3
- นักการภารโรง
จํานวน
1
(2) สํานักงานการคลัง
จํานวน
6
- พนักงานสวนตําบล
จํานวน
4
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
2
(3) สวนโยธา
จํานวน
3
- พนักงานสวนตําบล
จํานวน
2
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
1
(4) สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน
- พนักงานสวนตําบล
จํานวน
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
(5) สวนสงเสริมการเกษตร
จํานวน
- พนักงานสวนตําบล
จํานวน
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
(6) สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จํานวน
3
- พนักงานสวนตําบล
จํานวน
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
1
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
2
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1
19
1
26
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ประเภท
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจางตาม
ภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
ภารโรง
รวม

อนุปริญญา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
/ปวส.
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1
2
5
1
4
1
2
2
-

ประถมศึกษา

มัธยม/อาชีวะ

รวม

ชาย หญิง
1
-

ชาย
1
2

14
8

2
1
4

-

3
6

1
1

2

2

2

7

1

4

5
1
29

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(1) งานบริหารทั่วไป
การสารบรรณ งานธุรการ การตรวจสอบภายใน การบริหารงานบุคคล กิจการ
ทะเบียนการปกครอง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและประมวลผลขอมูล การปกครอง การประชาสัมพันธ
การรองทุกขรองเรียน การประสานงาน กิจการสภา การเลือกตั้ง การพัฒนาบุคลากร งานอํานวยการและ
ขอมูลขาวสาร งานรัฐพิธี งานอื่นๆ ที่ไมไดอยูในสวนราชการใด และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(2) งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามผล
การดําเนินงานตามงบประมาณ การวิเคราะหการใชจายงบประมาณ การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติฯ
และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(3) งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาตางๆ งานดําเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง งานรองเรียนทุกขและอุทธรณ งานระเบียบการคลัง งานขอบัญญัติและระเบียบของ อบต. งานให
คําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกป ระชาชน งานคุมครองและบํารุงรั กษาทรัพยสินของทางราชการและ
สถานที่ ส าธารณะ งานระเบี ย บข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาฯ งานการประชุ ม สภา อบต. งานประชุ ม
คณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา อบต. งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลงานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. งานขอมูลการเลือกตั้ง งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและ
วิชาการแกสมาชิกสภา อบต. และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(4) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานอํานวยการ การวางแผนปองกันภัย การปองกันภัย ประชาสัมพันธปองกันภัยการ
ดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัย
งานกูภัย การปองกันอัคคีภัย ศูนยวิทยุสื่อสาร ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(5) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
การบริการสาธารณะ การวางแผนสถิติดานสังคมสงเคราะห การสังคมสงเคราะห การ
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสวัสดิการสังคม การสงเคราะหผูสูงอายุงานพัฒนาชุมชน งานสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี ฯลฯและงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
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(6) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมการใหความรูทางดานวิชาการ การรณรงคกิจกรรม
เพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน เชน ยาเสพติด โรคเอดส อาชญากรรม ฯลฯ และงาน
อื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
สวนการคลัง
(1) งานบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานธุรการ การวางแผนสถิติการเงินและการ
คลัง ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(2) งานการเงิน
การรับเงินและเบิกจายเงิน การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจายประจําปการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน สถิติ
การเงินและการคลัง กิจกรรมทางวิชาการดานการเงินและการคลัง ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(3) งานบัญชี
งานการบัญชี การตรวจสอบบัญชี งานระเบียบคุมการเบิกจายเงิน งานงบการเงินและ
งบทดลอง งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี กิจกรรมทางวิชาการดานการเงิน ฯลฯ และงานอื่น
ๆที่ไดรับมอบหมาย
(4) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
งานภาษีอากร คาธรรมเนียนและคาเชาและรายไดอื่น ๆ งานพัฒนารายไดงานควบคุม
กิจการรานคาและคาปรับ งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายไดงานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ
กิจการคา งานตรวจสอบและประเมินภาษีงานการนําสงเงินรายได ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(5) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
การทรัพยสิน งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย การเก็บรักษา การ
ซอมแซมและการบํารุงรักษา) งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ งาน
การจัดทําบัญชีและทะเบียนพัสดุ งานการเก็บเอกสารสําคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับพัสดุ
ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
สวนโยธา
(1) งานบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานธุรการ การวางแผนและสถิติ งานสาร
บรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานรับเรื่องรองทุกข และรองเรียน งานการลาพักผอนประจําปและการลา
อื่นๆ งานอื่น ๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(2) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม
งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาต
ปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานสํารวจหา
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ขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห วิจัย
ทางดานวิศวกรรม งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม งานควบคุมการกอสรางในสาขา
วิศวกรรม งานควบคุมการซอมแซมบํารุงทาง/เครื่องจักรงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา ฯลฯ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(3) งานไฟฟาและถนน
การวิศวกรรม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานสถานที่ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ
(4) งานออกแบบควบคุมและผังเมือง
งานออกแบบ
งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสราง งานให
คําปรึกษาแนะนํา งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางตามกฎหมาย งานควบคุมการ
กอสราง งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบ งานวิเคราะห วิจัย งานประมาณราคาคากอสราง งานผัง
เมือง งานจัดทําผังเมืองรวม งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุม
แนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง งาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง
งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง งาน
วิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(5) งานสวนสาธารณะ
การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สวนสุขภาพ สนาม/ลาน
กีฬา ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(6) งานบําบัดน้ําเสีย
ระบบควบคุมบําบัดน้ําเสีย ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ํา ฯลฯ และ
งานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) งานบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานการศึกษา การวางแผนและสถิติ การเงิน
และบัญชีสถานศึกษา ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(2) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานนิเทศ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการ
สอน ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(3) งานศึกษาไมกําหนดระดับ
การศึกษานอกโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียน การนิเทศน การบริการสนับสนุน
การศึกษา กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด การสงเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาอื่น ๆ ฯลฯ และงานอื่น ๆที่
ไดรับมอบหมาย
(4) งานกีฬาและนันทนาการ
การสงเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนดานกีฬาและนันทนาการ และงานอื่น ๆที่ไดรับ
มอบหมาย
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(5) งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น
สงเสริมการศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และงานศิลป ภูมิปญญาชาวบาน งานปลูกฝงจิตสํานึก ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(6) งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว ใหบริการทองเที่ยว งานวางแผนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวอนุรักษแหลงทองเที่ยว ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
สวนสงเสริมการเกษตร
(1) งานบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานการธุรการ การวางแผนและสถิติ ฯลฯ
และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(2) งานสงเสริมการเกษตร
งานวางแผนสงเสริมการเกษตร งานวิชาการใหบริการดานวิชาการเกษตร งานสงเสริม
ความรูการเกษตร งานสวัสดิการการเกษตร งานสงเสริมความรูการเกษตรสงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม
ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(3) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
ปาไมชุมชน ขุดลอกแหลงน้ําคูคลองเพื่อการเกษตร ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับ
มอบหมาย
(4) งานสงเสริมปศุสัตว
งานสงเสริมและพัฒนาปศุสัตว ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(1) งานบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานธุรการ การวางแผนและสถิติ ฯลฯ และ
งานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(2) งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม งานสุขาภิบาลโรงงาน ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(3) งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหาร
และน้ํา งานปองกัน รักษา และบําบัดผูติดยาเสพติด ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
(4) งานควบคุมโรค
งานเฝาระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานปองกันและระงับโรคติดตองานจัดสื่อ
ประชาสัมพันธเผยแพรดานการปองกันและระงับโรคติดตอ ฯลฯ และงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
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(5) งานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางดิน ทางเดิน และที่สาธารณะ งานควบคุม
สิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย งานขนถายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย ฯลฯ และงานอื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
2.2.2 สถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีแหลงที่มาของรายรับ และรายจายหลายประเภท
ดังนี้
(1) ดานรายรับ องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีรายไดที่จัดเก็บเอง รายไดที่
รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้
ตารางสถิติแสดงรายรับจริงขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ปงบประมาณ 2555 – 2557
รายรับ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
231,674.69
236,361.84
255,875.70
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
241,632.83
439,856.60
576,244.60
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
125,558.16
149,600.99
144,732.13
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
21,200
79,600
68,570
รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
11,599,347.76
15,938,664.59
14,420,882.68
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,072,326
5,619,365
5,530,960
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ
วัตถุประสงค
เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค
รวม 17,291,739.44 22,463,449.02 20,997,265.11
ขอมูล สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
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(๒) ดานรายจาย องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีรายจาย ดังนี้
ตารางสถิติแสดงรายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ปงบประมาณ 2555 – 2557
รายจาย
ป 2555
ป 2556
ป 2557
งบกลาง
1,500,042.70
1,652,618
1,696,555.58
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
2,2293,392
2,474,420
2,524,433.62
เงินเดือน (ฝายประจํา)
1,600,925
1,879,118
3,603,647.45
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
1,035,830
897,547
1,035,929
คาใชสอย
2,535,683.53
2,794,978.23
2,211,776.28
คาวัสดุ
1,264,712.09
1,112,548.24
4,371,525.80
คาสาธารณูปโภค
119,853.82
119,480.12
396,965.44
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
86,890
270,674.61
967,027.75
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
747,900
565,900
632,800
งบเงินอุดหนุน
1,236,120
1,371,473.45
2,154,587.93
งบรายจายอื่น ๆ
256,560
137,770
188,700
รวม
12,677,909.14
13,276,527.65
19,783,948.85
ขอมูล สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้
2.3.1 มีการเกษตรที่เปนฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได
2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดลอมที่เหมาะแกการทําการเกษตร
2.3.3 มีสินคาผลิตภัณฑเดน คือ ผลิตภัณฑตะกรอ-ตะแกรง สามารถสรางเศรษฐกิจของชุมชน
สรางอาชีพและรายไดใหกับประชาชนได
2.3.4 มีโครงการคมนาคมขนสง สามารถติดตอตอไดตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผาน
ฉะนั้น ดวยสภาพพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ที่มีความอุดมสมบูรณ ทั้งทรัพยากร
ธรรมชิตและปจจัยที่เอื้อตาง ๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) ของตําบลดงกระทงยาม-หาดยาง
เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร ผลิตภัณฑสินคาตะกรอ-ตะแกรง
เพื่อเปนสินคาเศรษฐกิจภายในจังหวัด และนําสูทั่วประเทศ
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
-การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
มีแนวคิดตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได กําหนดไวว า “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” โดยมีกรอบ
แนวทางเบื้องตน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว
และชุมชน เพื่อใหสังคมมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได
อยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ไดรับความ
คุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสราง
พื้นฐานในการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคง ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ที่ โ ปร งใส ยึด ประโยชน ส ว นรวม และเป ด โอกาสการมี ส ว นร ว มของประชาชนทุ กภาคส ว นใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคนใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมี
ความพร อ มทั้ ง ด า นร า งกายที่ ส มบู ร ณ แ ข็ ง แรง มี ส ติ ป ญ ญาที่ ร อบรู และมี จิ ต ใจที่ สํ า นึ ก ในคุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการ
พัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนได
อยางยั่งยืน เพื่อใหเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตรที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร
และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและความรูสรางสรรค การสรางความมั่นคงในอาชีพและ
รายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค ตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถิ่นเปนพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ปรับโครงสรางการคา
และการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขา
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บริการที่มีศักยภาพบนพื้น ฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พั ฒนาธุร กิจสรางสรรคและเมือง
สรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปน
มิ ต รกับ สิ่งแวดลอม พั ฒ นาภาคอุตสาหกรรมสู อุตสาหกรรมฐานความรูเ ชิ งสรา งสรรค และเปน มิตรต อ
สิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงาน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวน
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานของผลประโยชน ร ว มกั น ทั้ ง ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคและภู มิ ภ าค และสร า ง
ปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการ
อนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการ
พั ฒ นาและขั บ เคลื่อนประเทศไปสู การเป น เศรษฐกิ จ และสั งคมคาร บ อนต่ํ า และเป น มิตรกับ สิ่ งแวดลอ ม
ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใสและเป น ธรรมอย า งบู ร ณาการ สร า งภู มิ คุ ม กั น ด า นการค า จากเงื่ อ นไขด า น
สิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1.สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มี คุณภาพ ทุกคนมี ความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครอง
ทางสังคมที่ มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มี โอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง
เสมอภาค ทุกภาคสวนได รั บการเสริมพลังให สามารถมี สว นรวมในกระบวนการพั ฒนา ภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2.พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แต ล ะช ว งวั ย สถาบั น ทางสั ง คมและชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี ความเข ม แข็ ง สามารถปรั บ ตั ว รู เ ท า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง
3.พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญาสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคให เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4.สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมี สวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค
1.เพื่อเสริมสรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2.เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยทุกกลุ ม วั ย อย า งเปน องค ร วมทั้ง ทางกาย ใจ สติ ปญ ญา อารมณ คุ ณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
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3.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขาย
การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
4.เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เปาหมายหลัก
1.ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวน
ผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน
2.คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งมากขึ้น
3.เศรษฐกิจเติบโตในอั ตราที่เ หมาะสมตามศักยภาพของประเทศใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหมีไมต่ํากวารอยละ 40.0
4.คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตรการพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความรู ความเขาใจในการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การบริหารและการพัฒนา
เปาประสงค เพิ่มสมรรถนะกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนํา
ชุมชนในการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมกระบวนการสรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนให
มีสวนรวมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
เปาประสงค ความรวมมืออยางมั่นคงยั่งยืนของภาคีทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
เปาประสงค หนวยงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนและ
ครัวเรือนมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาสูความมั่นคง ดํารงความยั่งยืน
เปาประสงค หนวยงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนและ
ครัวเรือนมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชสูการปฏิบัติอยางมั่นคงและยั่งยืน
นโยบายรัฐบาล 11 ดาน ดังนี้
1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
โดยจะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรู
ความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่
ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง
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2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ประกอบดวย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสรางความมั่นคงทางทะเล
- การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
- การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน
- การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อ
ปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็น
ตางจากรัฐ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม
เลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง
จะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
2.3 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปน
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออม
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน
3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอ
แรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน ดวยการปรับปรุง
กฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการ
สงเคราะหผูยากไรอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพัก
ฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ได
ประกาศไวแลว
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3.7 แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่
มิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและ
แนวเขตพื้นที่ปาที่ไมชัดเจน
4) การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดใหมีคูปอง
การศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อ
เปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง
4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมี
คุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สราง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น
5.3 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดให
มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไป
ที่ตองแกไขปญหาพื้นฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
ดังนี้
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนด
ภายในสิ้นปนี้
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดจัดทําไว
โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ใหความสําคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

24
ดวย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุนการลงทุนดายการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
สงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่อง
ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน
6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได
6.7 ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนการฟน
ตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนป 2554 สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดําเนินการ
สรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป
6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดย
หนวยงานของรัฐและเอกชน ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงภาษีเงิน
ไดไวในระดับปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยที่สุด
รวมทั้งปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวน
ภาษีประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งจํานวนสูงมากกวา 700,000 ลาน
บาท และเปนภาระงบประมาณใน 5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ
นอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลา
ชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟา
เชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทํา
ไดทันที
- ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทาอากาศยานดอนเมือง
และทาอากาศยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ดานการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําชายฝงทะเล เพื่อลดตนทุน
ระบบโลจิสติกสของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน
ตลอดจนผลักดันใหทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศ
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และเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ําลึก
6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงาน
ในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง
เพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เปนธรรม การ
ลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลัก
ของประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมาย
และมาตรการที่จะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการเปน
รัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
6.15 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให
สอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ
6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค เปนตน
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยาง
จริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได
7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
- เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
รวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความ
รวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคม
ขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพือ่ รองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6
ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเปาหมายใหไมต่ํากวา 1%
ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อให
ประเทศมีความสามารถในการแขงขัน
8.2 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต
ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการ
ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พรอมสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)
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เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ
9.2 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน การกําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัด
ใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพื่อใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ
9.4 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใด
ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรม
นั้นจะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน
และพัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายอยางเด็ดขาด
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถ
ดําเนินการได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต
หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
สวนในระยะเฉพาะหนา จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และ
ดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
10.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ
10.4 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องที่ตอง
แทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่
ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ
11.2 ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 9 ดาน
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
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4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสราง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุง ระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. .ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนายและ
พรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตอบาปหลักตามของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2558 – 2561)
วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี
“ปราจีนเมืองนาอยู อุตสาหกรรมสีเขียว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและสุขภาพ”
พันธกิจ (Mission)
1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายใหบรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอํานวย
ประโยชนสุขของประชาชนเปนฐาน
2. สงเสริมและรักษาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเกิดผลอยางยั่งยืน
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาความสามารถในดานการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ
เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรี (Goal)
1. การพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
2. ภาคอุตสาหกรรมมุงเนนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีศักยภาพในการแขงขันพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก
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3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรมสีเขียว
รองรับประชาคมอาเซียน และตลาดโลก
เปาประสงค :
1. เปนศูนยกลางการพัฒนาคุณภาพแรงงานและเปนแหลงจางงานที่สําคัญ
2. เปนแหลงอุตสาหกรรมสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง และความสงบเรียบรอยของจังหวัด
เปาประสงค :
1. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปกปองและเทิดทูนสถาบัน
2. ประชาชนมีความมั่นคงในมิติตาง ๆอยางสมดุลและยั่งยืน
3. มีการนําวัฒนธรรม ภูมิปญญาชุมชน การจัดการโดยสันติวิธี สนับสนุนงานดานความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข
เปาประสงค :
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาและแกไขปญหาความยากจน
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
3. อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการและการควบคุมกิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อคืนความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ และเปนปจจัยสนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
สุขภาพ
เปาประสงค :
1. นําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มาสรางมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและ
สุขภาพ
2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตดานการเกษตรใหไดมาตรฐาน
ตําแหนงยุทธศาสตร (Positioning)
“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว สังคมแหงปญญาและการเรียนรู (Knowledge Base Society)
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ”
คานิยม
“บริการงานแบบบูรณาการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน”
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิสัยทัศน : “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาทุนสังคม สงเสริมแหลง
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคนสูพลเมืองใหเขมแข็ง”
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
1. สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม
2. สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวังแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมการลดใชสารเคมีและสงเสริมการใชปุยชีวภาพในภาคเกษตร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

29
4. สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงคการใชผลิตภัณฑเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
5. รณรงคสรางความตระหนักการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
กลยุทธ
1. พัฒนาโครงขายโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข
3. รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
4. พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรม และสงเสริมสังคมแหงการ
เรียนรู
5. สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน
กลยุทธ
1. สงเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
2. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
ชุมชน
3. สงเสริมความเขมแข็งกลุมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
กลยุทธ
1. สงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ใหมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนในทุกระดับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอศรีมหาโพธิ
วิสัยทัศน : เปนเมืองเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดิน
กลยุทธ
1. พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน
2. ปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตร
3. สงเสริมการจัดทําแปลงสาธิต/ศูนยการเรียนรูดานการเกษตรและอื่น ๆ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสงเสริมการดําเนินงานแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
1. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งใน
ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาศูนยสงเสริม/เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและหมูบานตนแบบ
4. สงเสริมสนับสนุนการปลูกไมยืนตน ปลูกปาชุมชนในระดับชุมชนและหมูบาน
ตนแบบ
5. สงเสริมสนับสนุนการปลูกไมยืนตน ปลูกปาชุมชนในระดับชุมชนและ
ครัวเรือน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
พัฒนา OTOP
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กลยุทธ

1. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานดานการทองเที่ยวและพัฒนา OTOP
2. สงเสริมการดําเนินงาน OTOP และวิสาหกิจชุมชน
3. สงเสริมการทองเที่ยวแมน้ําปราจีนบุรี หมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
หมูบานทองเที่ยว OTOP
4. คนหาภูมิปญญาเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารการจัดการกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ
1. ปรับปรุงโครงการสรางพื้นฐานและจราจรใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
2. ปรับปรุง/พัฒนา การใหบริการประชาชน
3. แกไขปญหาความยากจนและยาเสพติด
4. การดูแลผูดอยโอกาสและแกไขปญหาภัยธรรมชาติ
5. การปองกันโรคระบาดตาง ๆ
6. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานหมูบาน/ชุมชน
7. พัฒนา/สงเสริม กลุม/องคกรเครือขาย และชุมชน ใหมีความเขมแข็ง
8. สรางแรงจูงใจโดยการประกวด/ใหรางวัลดีเดนในดานตาง ๆ
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
นโยบายเรงดวน
1. เรงสรางความรัก ความสามัคคี ในกลุมของผูนํา ประชาชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการใหความรวมมือกันดําเนินงานตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนชาวตําบลดงกระทงยาม
2.แกไขปญหาถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอ ในเสนทางที่ติดตอระหวางตําบล เสนทางภายใน
ตําบลและในเสนทางพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในตําบล
3.ดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะและซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมูบาน
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
4.พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ใหเปนพัฒนาเด็กที่
มีคุณภาพ
5.จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยโรค
เอดส และผูดอยโอกาสในสังคม อยางทั่วถึงและเปนธรรม
6.สงเสริมกิจกรรมดานเด็กและเยาวชนในดานกีฬาและนันทนาการ เพื่อใหหางไกลจากยาเสพติด
7. ปรับระบบบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม โดยใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขแกประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจชององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
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นโยบายการพัฒนาดานตาง ๆ
1. นโยบายดานเศรษฐกิจ มีแนวทางนโยบาย คือ
(1) จัดระเบียบงบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามความตองการของประชาชนและชุมชนอยางถูกตองตามระเบียบฯ
(2) สนับสนุนกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตาง ๆ ใหมีรายไดและกระจายรายไดเพิ่มยิ่งขึ้น
ในการสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ เปนตน
2. นโยบายดานการเกษตร มีแนวทางนโยบาย คือ
(1) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สงเสริมการผลิตและใชปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน
(3) การแกไขปญหาการเกษตรทั้งดานแหลงน้ํา พันธุพืช ผลักดันใหมีการบูรณาการการ
ชวยเหลือของทุกภาคสวนราชการใหไปในทิศทางเดียวกัน สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม มีแนวทางนโยบาย คือ
(1) สงเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
(2) กอสราง ปรับปรุง บํารุงเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภค และระบบ
สาธารณูปการจัดใหมีถนนคอนกรีตเสนทางในตําบล ทอระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ ประปา โทรศัพท ใหได
มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของชุมชน และเขาถึงความตองการของประชาชน รวมถึงปรับปรุงถนนลูกรัง
หรือเสนทางที่ถนนปลอดฝุนเขาไมถึง เพื่อใหมีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
(3) ปรับภูมิทัศนของชุมชนใหนาอยูอาศัย เชน ปรับปรุงไหลถนนหนทางใหสะอาด และ
ปลอดภัย จัดสถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานที่ออกกําลังกาย สําหรับประชาชนในชุมชน ลานกีฬาตาน
ยาเสพติด ปรับภูมิทัศนสองขางทางใหสะอาดปลอดภัยตอการใชรถใชถนน จัดใหมีไฟฟาสาธารณะสองสวาง
เพื่อลดอุบัติเหตุในการใชรถใชถนน และปองกันการเกิดอาชญากรรม
(4) ประสานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการกอสรางถนนและแหลงน้ําที่
มีขนาดใหญ ที่องคกรไมสามารถกอสรางได จากหนวยงานภาครัฐอื่นใหไดมากที่สุด
(5) ควบคุมการกอสรางอาคารบานเรือน โดยรณรงคใหประชาชนตองแจงการกอสราง
อาคาร บานเรือน แกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามตัวบทกฎหมาย
4. นโยบายดานสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีแนวทางนโยบาย
คือ
(1) สงเสริมและรณรงคการมีสวนรวมของประชาชนใหมีการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) สนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
(3) สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) สนับสนุนการดําเนินโครงการลดภาวะโลกรอนและการรณรงคแกไขปญหาภาวะโลก
รอน
(5) สงเสริมงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานภายในตําบล เพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตําบลเพื่อเปนไปตามมาตรฐาน
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(6) สงเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยาม พรอมทั้งสนับสนุนงานสาธารณสุข การปองกันโรคติดตอ การสนับสนุนเวชภัณฑทางการแพทย
การกําจัดลูกน้ํายุงลาย การปองกัน โรคพิษสุนัขบา เปนตน
5. นโยบายดานความเขมแข็งของชุมชน มีแนวทางนโยบาย คือ
(1) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีในดานสาธารณสุขและสุขภาพ
ดานการกีฬา
(2) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(3) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส
(4) สนับสนุนการดําเนินงานดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(5) สนับสนุนการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ
และอัคคีภัย
(6) การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมการมีสวนรวมของประชาชน
(7) การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
(8) สงเสริมการสรางครอบครัวอบอุน เขมแข็ง โดยสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีความรัก
ความเขาใจ มีจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบตอสังคม รูจักบทบาทและหนาที่ตนเอง ไมสรางปญหาใหเปน
ภาระแกสังคม
(9) จัดใหมีการฝกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร อปพร. , อสม. , กลุมสตรี , กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่พรอมทั้งชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติ และภัยตาง ๆ อันอาจเกิดขึ้นพรอมทั้งสงเสริมดานสวัสดิการและการสรางขวัญกําลังใจใหแก
อปพร. , อสม. เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ มีแนวทางนโยบาย คือ
(1) สงเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแกไขปญหายาเสพติด และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
(2) สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในระดับชุมชน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
การกีฬาใหชุมชน เชน เลนกีฬาออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของรางกาย อันสงผลใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
7. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(2) สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
(3) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยใหเปนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่มีคุณภาพ
(4) สงเสริมและสนับสนุนปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการศึกษา โครงการตอยอดการศึกษา
สนับสนุนโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนมีศักยภาพมากขึ้น
8. นโยบายดานความปลอดภัยของประชาชน
(1) สนับสนุนมาตรการปองกันและปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุก
ประเภท
(2) สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
(4) สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการระบาดของโรคติดตอทุกประเภท
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9.นโยบายดานการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
(1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในดานการเมือง การบริหารราชการการ
กระจายอํานาจ และการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(2) บริหารงานองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม
(3) สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ใหแก
ประชาชนและองคกรอื่น ๆที่เกี่ยวของ
(4) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของทองถิ่น
(5) พัฒนาองคกร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
(6) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
-ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
ประกอบด วย ขอบขา ย และปริมาณของป ญหา พื้น ที่ เ ปา หมาย กลุมเป า หมาย และการคาดการณ
แนวโนมในอนาคต
-ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พื้นที่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปญหา
ผูสูงอายุขาดการดูแลและ
รายไดนอย
ขาดแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ความตองการในการแกไข
ปญหา

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

จั ด สรรงบประมาณเบี้ ย ยั ง ชี พ ให ตําบลดงกระทงยามและ
ผูสูงอายุใหมากกวาเดิมและใหไดทั่วถึง
ตําบลหาดยาง
จัดสรรงบประมาณขุดลอก ขุดสระน้ํา ตําบลดงกระทงยามและ
เข า สู ไ ร น าเกษตรกร ขุ ด เจาะบ อ
ตําบลหาดยาง
บาดาลเพื่อการเกษตร
ประชาชนว า งงานเมื่ อ สิ้ น ฤดู สงเสริมอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ตําบลดงกระทงยามและ
เก็บเกี่ยว
ตําบลหาดยาง
(เสร็จสิ้นจากการทํานา)
ปญหาสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
จัดหาแหลงทิ้งขยะมูลฝอยอยางเปน
ตําบลดงกระทงยามและ
ระบบ
ตําบลหาดยาง
ขาดไฟฟาสูพื้นที่การเกษตร
จัดสรรงบประมาณขยายเขตไฟฟาสู
ตําบลดงกระทงยามและ
พื้นที่การเกษตร
ตําบลหาดยาง
ไมมรี ะบบประปาภายใน
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทํา ตําบลดงกระทงยามและ
หมูบาน
ระบบประปาหมูบ าน
ตําบลหาดยาง
การสัญจรไปมาภายในหมูบาน จัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางถนน ตําบลดงกระทงยามและ
ไมสะดวก
คสล.ภายในหมูบา น
ตําบลหาดยาง
เกิดโรคระบาดติดตอภายใน
รณรงคประชาสัมพันธปองกันโรค
ตําบลดงกระทงยามและ
หมูบาน
ระบาด
ตําบลหาดยาง
ไมมรี องระบายน้าํ ภายใน
สนับสนุนงบประมาณกอสรางรอง
ตําบลดงกระทงยามและ
หมูบาน
ระบายน้ําภายในหมูบา น
ตําบลหาดยาง

คาดการณแนวโนมใน
อนาคต
ผูสูงอายุไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 100%
เกษตรกรมีแหลงน้ําใชอยาง
ทั่วถึงกัน
เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวชาวนามี
อาชีพที่รองรับ
มีสถานที่ทิ้งขยะที่เปน
มาตรฐานสิ่งแวดลอม
เกษตรกรมีพื้นที่สําหรับ
การเกษตร
ประชาชนมีระบบประปาทุก
หมูบาน
ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
อยางสะดวกสบาย
ประชาชนสามารถปองกัน
ตัวเองจากโรคได
สามารถระบายน้ําที่ทวมขังได
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ที่

ปญหา

10

ขาดแคลนน้ําดื่ม

11

ไมมสี ถานที่ในการออกกําลัง
กาย
เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล

13
14

กลุมอาชีพภายในหมูบา นขาด
งบประมาณ

15

หวย หนอง คู คลอง บึง สระ
น้ํา ฯลฯ
ปญหาภัยแลง

16
17

ปญหาดานสุขภาพของ
ประชาชน

18

ผลผลิตการเกษตรตกต่ํา และ
ราคาตกต่ํา

19

ปญหาโรคไขเลือดออก

20

ปญหากลุม วัยรุนไมมี
วัฒนธรรมอันดีงาม
การทะเลาะวิวาทของกลุม
เยาวชน
ปญหาหนีส้ ินของประชาชน
ภายในหมูบาน

21
22
23

ขาดแคลนครุภณ
ั ฑสํานักงาน

24

เด็กนักเรียนไมมีทุนการศึกษา

25

ปญหาดานสิ่งแวดลอม

ความตองการในการแกไข
ปญหา

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

จัดสรรงบประมาณกอสรางถังเก็บ
น้ําฝน
ปรับปรุงที่สาธารณะบานหนองโกเพื่อ
ใชเปนสถานที่ในการออกกําลังกาย
ตั้งดานตรวจแอลกอฮอลตามจุดตางๆ
และจั ด กิ จ กรรมลดอุ บั ติ เ หตุ ใ นช ว ง
เทศกาล
จัดสรรงบประมาณใหกลุมอาชีพ
ภายในหมูบาน

ตําบลดงกระทงยามและ
ตําบลหาดยาง
ตําบลดงกระทงยามและ
ตําบลหาดยาง
ตําบลดงกระทงยามและ
ตําบลหาดยาง

คาดการณแนวโนมใน
อนาคต
มีน้ําดื่มน้ําใชเมื่อถึงฤดูแลง
เยาชนและประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายที่เพียงพอ
สามารถลดอุบตั ิเหตุในชวง
เทศกาลได

ตําบลดงกระทงยามและ ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ ไม
ตําบลหาดยาง
วางงาน สามารถสราง
เศรษฐกิจในตําบลได
จัดสรรงบประมาณ ขุดลอก
ตําบลดงกระทงยามและ สามารถเปนที่รองรับน้ําและ
บํารุงรักษา ดูแล และอื่น ๆที่เกีย่ วของ
ตําบลหาดยาง
เปนสิ่งแวดลอมที่ดี
จัดสรรงบประมาณขุดบอบาดาลขนาด ตําบลดงกระทงยามและ ประชาชนอยูดีกินดี ไมขาด
ใหญ ขุดลอกคลองน้ํา บริการน้ํา
ตําบลหาดยาง
แคลนน้ําสําหรับอุปโภคสําหรับอุปโภค-บริโภคอยางทั่วถึง
บริโภค
จัดการฝกอบรมใหความรู
ตําบลดงกระทงยามและ ประชาชนมีความรูเพิ่มขึ้น
ตําบลหาดยาง
สําหรับการดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง
จัดหาพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพใหกับ
ตําบลดงกระทงยามและ เศรษฐกิจทางการเกษตรดีขึ้น
เกษตรกร , จัดหาตลาดเพื่อจําหนาย ตําบลหาดยาง
สินคาทางการเกษตร
จัดสรรงบประมาณในการพนหมอก
ตําบลดงกระทงยามและ ลดปญหาโรคไขเลือดออก
ควันใหมากขึ้นและพนหมอกควันใหถี่ ตําบลหาดยาง
ภายในตําบล
ขึ้น
จัดการอบรมกลุม วัยรุนใหทราบถึง
ตําบลดงกระทงยามและ วัยรุนสามารถปรับตนเองไดดี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ตําบลหาดยาง
ยิ่งขึ้น
จัดสรรงบประมาณเพื่อการฝกอบรม ตําบลดงกระทงยามและ ทําใหกลุมเยาวชนทราบวาเขา
ใหกับเยาวชน
ตําบลหาดยาง
มีความสําคัญตอชาติ
หาแนวทางในการแกไขปญหาหนีส้ ิน ตําบลดงกระทงยามและ ประชาชนมีหนี้สินนอยลง
ของประชาชน
ตําบลหาดยาง
สามารถบริหารจัดการตนเอง
ได
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
ตําบลดงกระทงยามและ มีครุภณ
ั ฑสํานักงาน สามารถ
ครุภณ
ั ฑ
ตําบลหาดยาง
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดเพิ่มขึ้น
จัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาใหกับ ตําบลดงกระทงยามและ นักเรียนมีทุนการศึกษาและ
นักเรียนที่ขาดทุน
ตําบลหาดยาง
สามารถเปนขวัญและกําลังใจ
ในการศึกษาตอไป
จัดสรรงบประมาณพรอมเจาหนาที่
ตําบลดงกระทงยามและ ภายในตําบลทั้ง 2 ตําบลมี
รับผิดชอบโดยตรงดูแลดานปญหา
ตําบลหาดยาง
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น
สิ่งแวดลอม
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ทิศทางการพัฒนาองคการ หนวยงานที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทองถิ่นในอนาคต
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) "One Vision, One Identity, One Community"
“อาเซียน” เปนองคการทางภูมิรัฐศาสตรและองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ราว 590ลานคน ในป พ.ศ. 2553 ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของชาติสมาชิกรวมกันคิดเปนมูลคาราว 1.8
ลานลานดอลลารสหรัฐอเมริกา อยูในลําดับที่ 9 ของโลก เมื่อเรียงตามผลิตภัณฑมวลรวม มีภาษาอังกฤษเปน
ภาษาทางการของอาเซียน· ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก (Pillars)ไดแก
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community:
APSC) มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข แกไขปญหาภายในภูมิภาคโดย
สันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนเปาหมายดาน
เศรษฐกิจหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนความรวมมือระหวางอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการคา
เสรีอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจมีองคประกอบสําคัญคือการเปนตลาดและเปนฐานการผลิตรวมกัน โดยมีการ
เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรี และเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น มีความสามารถใน
การแขงขันสูง มุงสรางความเทาเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศอาเซียน และการสงเสริมการ
รวมกลุมอาเซียนเขากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญขึ้น มีอํานาจซื้อสูงขึ้น ความสามารถใน
การแขงขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งชวยใหชาติสมาชิกสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ
วัตนอาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเสนทางหลวงอาเซียน การเชื่อมโยงเสนทางรถไฟจากสิงคโปร ผานไปยัง
มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ การปรับ
มาตรฐานของเสน ทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให มีมาตรฐานเดี ยวกัน ไดส งเสริ มความร วมมือของ
อาเซียนดานการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้นดวย อาเซียนมีการรวมตัวกันเปนกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการ
จัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุมคูคา
สํา คั ญ เช น ญี่ปุน จี น เกาหลี สหภาพยุ โ รป ออสเตรเลี ย ฯลฯ ความเหนี ย วแน น ใกล ชิดระหว างกัน จะ
เสริ มสร างความเขมแข็ งใหอาเซีย นสามารถสร างประโยชนสู งสุดจากการรวมตั วกั บ ประเทศคู คาตาง ๆ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเปนประโยชนตอประเทศไทยในการขยายการสงออกและโอกาสทางการ
คา และการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน เชน การทองเที่ยว โรงแรมและ
ภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจะชวยเสริมสรางโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอํานาจการตอรองของอาเซียนในเวทีการคาโลก และยกระดับความ
เปนอยูของประชาชนในอาเซียนโดยรวม
3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี
จุดมุงหมายที่จะทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความ
เปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมีความมั่นคงทางสังคม (Social security) โดยเนนการสงเสริม
ความรวมมือในดานตางๆ เชน
(1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูที่อาศัยในถิ่นทุระ
กันดาร และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆ ในสังคม
(2) การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกวา การพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางงานและการคุมครองทางสังคม
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(3) การสงเสริมความรวมมือในดานสาธารณสุขโดยเฉพาะอยางยิ่ง การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ เชน โรคเอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
(4) การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม
(5) การสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิด
เปาหมายสําคัญของ AEC และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น คือปายสําคัญ ผลกระทบ
1) เพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา การบริการการลงทุน แรงงาน และเงินทุนที่เสรี
• อาจมีการลงทุนจากตางประเทศ ในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีกวา
• ธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง SMEs อาจถูกซื้อกิจการหรือรวมทุนจากตางประเทศ
• เกิดความตองการจากกลุมทุนตางชาติใหมีการพัฒนาระบบเครือขายการคมนาคม รวมถึง
โครงสรางพื้นฐานตางๆ มากขึ้น
• กลุมแรงงานวิชาชีพอาจโยกยายระหวางประเทศตามแรงจูงใจทางดานคาจาง และกลุมแรงงาน
ทั่วไปก็อาจยายเขามาทํางานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
• การเคลื่อนยายในเรื่องแรงงานอาจกอใหเกิดปญหาโรคระบาดได
2) เพื่อใหเกิดตลาดและฐานการผลิตรวม
• การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่จําเปนตอการผลิต อาทิ เรื่อง กรรมสิทธิ์ที่ดินการใช
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และอาจมีปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา
3) เพื่อใหเกิดการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
4) เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเสมอภาค
5) เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงเขากับเศรษฐกิจโลกไดดีขึ้น
บทวิเคราะหผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC) ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และขอเสนอแนะแนวทางการปรับตัวทางการปรับตัว
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จําเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ลงทุนภายในทองถิ่น เชนการพัฒนาโครงขายคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานที่จํา เปนตอการผลิตเชน
ไฟฟา และประปา ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจําเปนตองประสานความรวมมือกับสวนราชการ
อื่นที่เกี่ยวของ
2) การพัฒนาสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ
เนื่องการหลั่งไหลเขามาของทุนตางชาติที่จะเพิ่มมาก
ขึ้นสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญในการดูแลและชวยเหลือกลุมอาชีพ กลุมผูผลิตใน
พื้นที่ โดยอาจจะต องมีน โยบายในการสงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลั กและอาชีพเสริมเปดรั บวิสัย ทัศนใน
กระบวนการผลิตแบบใหม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล และ
บทบาทในการสงเสริมการลงทุนใหเกิดขึ้นในทองถิ่น
• สรางองคความรูใหแกชุมชนในการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีการแขงขันสูง
• ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นสรางผลิตภัณฑ ตอยอดและพัฒนาคุณภาพของ
สินคาบริการ
• สรางจุดแข็งของสินคาบริการในพื้นที่ใหไดคุณภาพมาตรฐาน
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมายเรื่องการสรางความยั่งยืน ดา นสิ่ งแวดลอมของประชาคมอาเซีย น ทําใหองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองดูแลทรัพยากรและจัดการอยางเปน
ระบบ โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชนเนนการจัดการบน
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พื้นฐานของความเปนเจาของรวมกัน เพื่อสรางความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรและกอเกิดการมีสวน
ร ว มในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม เช น เรื่ อ งของการควบคุ ม มาตรฐานการดู แ ลรั ก ษาฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่ อให เกิดการจัดการที่ มีประสิทธิภาพตลอดจนอาจตองทบทวน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ตองมีบทบาทมากขึ้นในการเฝาระวังการ
• มีการกําหนดแผนและมาตรการปองกันและบรรเทาวิกฤติทางดานสิ่งแวดลอม
• มีการซักซอมทําความเขาใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคสวนที่เกี่ยวของ
4) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานที่กําหนดในแตละงานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด
รวมทั้ ง จะต อ งจัดสวั ส ดิ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ เด็ ก กลุ มเสี่ย ง และกลุม ด อยโอกาสอยา งมีคุณภาพและทั่ว ถึ ง
นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการเขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่ง
จะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• มีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องตางๆ อาทิ การปองกันโรคระบาดและการจัดการ
สาธารณสุขขั้นมูลฐาน การจัดการศึกษาใหกับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานตางชาติที่อพยพเขา
มาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานอพยพระทบ แนวทางการปรับตัว
5) การรักษาความสงบเรียบรอย และ อาชญากรรมจากผลการเคลื่อนยายแรงงาน รวมทั้งใหการ
สนับสนุนกําลังอาสาสมัคร(อปพร.) กับหนวยงานอื่น การตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
แรงงานอพยพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของ
ชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง
• ควรตองมีบทบาทหนาที่ในเรื่องการเฝาระวังปญหาดานอาชญากรรมมากขึ้น รวมทั้งใหการ
สนับสนุนกําลัง(อปพร)กับหนวยงานอื่น
• ควรตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรวมกับราชการสวนกลางเพื่อ
นํามาใชในยามจําเปน
• ในบางกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตองรวมกับชุมชนในการกํา หนดกติกาและหลักเกณฑ
ของชุมชนสําหรับแรงงานตางชาติ
6) การจัดการดานภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
• จัดทําขอมูลที่จําเปน สําหรับแรงงานตางชาติเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ
•สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในอาเซียนการเขาสู
ประชาคมอาเซียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานเปนพื้นฐานของการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” ไมวาจะเปนการ
พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยการสนับสนุนงบประมาณทางดานสื่อการเรียนการสอน สงเสริม
การเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุน
ครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียน
การสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูที่ทันสมัยมีความเปนสากล
• ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาของตนเองเอาไว
• เนนจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือ จัดตั้งศูนยภาษาประจําทองถิ่นที่จําเปนที่ใชในอาเซียน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

38
-ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิคของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค)
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปจจุ บัน และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส เพื่อใชในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร ขอมูล ณ เดือน มีนาคม 2558) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ไดวิเคราะห SWOT พบวา องคการบริหารสวนตําบล มี
จุดแข็ง ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับอาชีพ
เกษตรกรรม เชน ทําสวน ทํานา ฯลฯ
2. ถนนภายในหมูบานสวนใหญเปนถนนลาดยางและคอนกรีต ทําใหประชาชนสัญจรไปมาและ
ขนสงพืชผลทางการเกษตรไดสะดวก
3. ประชาชนยึดมั่นในหลักคําสอนทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมจะมี
ประชาชนและเยาวชนเขารวมเปนจํานวนมาก
4. ประชาชนมีความรักความสามัคคี มีความเปนหนึ่งน้ําใจเดียวกัน
5. องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่มีความรู
ความสามารถ
6. มีวัด จํานวน 6 วัด ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในทองถิ่น ที่สามารถรวมใจของ
ประชาชนไดในการยึดหลักการปฏิบัติตน ครองตน
จุดออน (Weakness)
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ไดวิเคราะห SWOT พบวา องคการบริหารสวนตําบล
มีจุดออน ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการ
จํานวนจํากัดไมเพียงพอ
2. ปญหาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ เปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน เนื่องจากไดสงผล
กระทบในหลาย ๆดาน
3. ประชาชนบางสวนไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล
4. เยาวชนบางสวนติดยาเสพติด และมอมเมาในอบายมุข
5. องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ขาดเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติ
ราชการ และใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
โอกาส (Opportunity)
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ไดวิเคราะห SWOT พบวา องคการบริหารสวนตําบล
มีโอกาส ดังนี้
1. หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสงเสริม สนับสนุนในการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
2. ไดรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ ความรวมมือ และอื่น ๆจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มมาก
ขึ้น
3. เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดรับการสนับสนุนใหมีโอกาสเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสนับสนุนใหผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ใหไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยใชงบประมาณจากองคการ
บริหารสวนตําบล
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการรวมกลุม สรางเครือขาย ทําใหมีการติดตอสื่อสาร
ประสานงานรวมกัน และดําเนินกิจกรรม/โครงการรวมกัน
อุปสรรค (Threat)
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ไดวิเคราะห SWOT พบวา องคการบริหารสวนตําบล
มีอุปสรรค ดังนี้
1. ปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่ สงผลกระทบตอปญหาหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดาน
การศึกษา ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ
2. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา
3. ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. คาครองชีพมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน
“พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีสวนรวม ศูนย
รวมการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น”
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจของทองถิ่น
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน เพื่อเปนการสรางงาน สรางรายไดและ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวและงานบริการ
ใหไดมาตรฐานระดับสากล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาและสงเสริมระบบการจัดการศึกษา สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขให
ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุม สนับสนุนการจัดการกีฬา การออกกําลั งกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถวนหนา ตลอดจนฟนฟู อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
พัน ธกิ จ ที่ 4 อนุรั กษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม และพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ําและระบบน้ําเพื่อการเกษตร
พันธกิจที่ 5 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
และการบริการสาธารณสุข
พันธกิจที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสิน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ
บริหารและการปกครอง
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เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม การขนสงผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งไดรับ
บริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอใหเกิดภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการดานการทองเที่ยว มีรายไดจากการทองเที่ยวและการจัดการเพิ่มขึ้นและยั่งยืน
3. ชุมชน อนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และดานการ
จัดการศึกษา ใหดํารงอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน
4. เปนตนแบบในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ําใหกับเกษตรกรในพื้นที่
5. ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง รวดเร็วและเปนธรรม มีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
เด็กและเยาวชนผูสูงอายุ คนผูพิการและผูประสบปญหาทางสังคมไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง มีอาชีพพึ่งพา
ตนเองได
6. องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ
2) กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา ทางเทา ถนน สะพานใหสะดวกตอ
การสัญจร
3) ติดตั้งและขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ติดตั้งไฟฟา สองสวางและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
4) กอสรางตอเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมูบาน
5) กอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ํา แหลงเก็บกักน้ํา แหลงเก็บกักน้ําเพื่อการบริโภค
– อุปโภค และการเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) สนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน
3) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางครอบครัว และความอบอุนเขมแข็ง
4) สนับสนุนการบริหารจัดการทองเที่ยวที่ดี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา
2) สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา
3) พัฒนาสงเสริม สรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4) พัฒนาสงเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานที่ออกกําลังกาย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนา
1) การบําบัด และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
2) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและความ
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มั่นคงของประชาชน
3) การดูแล บํารุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
1) ใหการสงเคราะห เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส และสวัสดิการสังคม
2) ปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ
3) สงเสริมการบริการสาธารณสุข และเสริมสรางสุขภาพของประชาชน
4) รณรงค สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารงาน และการจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบการใหการบริการแกประชาชน
2) พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3) พัฒนาประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของทองถิ่น
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม
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แบบ ยท.01
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม พ.ศ.2559 - 2563
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด
ปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถการ
แขงขันของ
อุตสาหกรรมสีเขียว
รองรับประชาคม
อาเซียน และตลาดโลก

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคง
และความสงบ
เรียบรอยของจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองนาอยูดวยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนสูสังคมเปน
สุข

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ สงเสริม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และสุขภาพ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
ในเขต
จังหวัด
ปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม และ
ชุมชนใหเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาคนใหเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ
องคการ
บริหารสวน
ตําบลดง
กระทงยาม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการ
ปองกันบรรเทา
สาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการ
บริหารงานและการ
จัดการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
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แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรมสีเขียวรองรับประชาคม
อาเซียน และตลาดโลก

เปนศูนยกลางการพัฒนา
คุณภาพแรงงานและเปน
แหลงจางงานที่สําคัญ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง และความสงบเรียบรอยของจังหวัด

ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การปกปองและเทิดทูน
สถาบัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
ดงกระทงยาม

เปนแหลงอุตสาหกรรมสี
เขียวและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมีความมั่นคงใน
มิติตาง ๆอยางสมดุลและ
ยั่งยืน

มีการนําวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ชุมชน การจัดการโดยสันติวิธี
สนับสนุนงานดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
4.2 การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินและความ
มั่นคงของประชาชน

โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน
2. โครงการฝกอบรม/ทบทวน อปพร.
3. โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. โครงการสกัด จุดตรวจ ดานรักษาความปลอดภัยในชุมชน และชวงเทศกาลตาง ๆ
5. จัดหาครุภัณฑ/วัสดุงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนา และจัดเวทีประชาคม
7. โครงการอื่น ๆที่เกี่ยวของกับการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และความ
มั่นคงของประชาชน
แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข

ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา และแกไข
ปญหาความยากจน

เสริมสรางคุณภาพชีวิต สุขภาพ
กายและใจทีด่ ี ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุน
ทางสังคม และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
ดงกระทงยาม

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

1.1 กอสราง
ปรับปรุง
ซอมแซม และ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
อื่น ๆ

1.2 กอสราง
ปรับปรุง
บํารุงรักษา ทอ
ระบายน้าํ ทาง
ระบายน้าํ ทาง
เทา ถนน
สะพานให
สะดวกตอการ
สัญจร

1.3 ติดตั้งและ
ขยายเขต
ระบบจําหนาย
ไฟฟา ติดตั้ง
ไฟฟา สอง
สวางและ
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ

อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการและการควบคุม
กิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อคืน
ความสมบูรณทางธรรมชาติ และเปนปจจัย
สนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน

1.4 กอสราง
ตอเติม
ปรับปรุง ขยาย
เขตระบบ
ประปาหมูบาน

1.5 กอสราง
บํารุงรักษา
ปรับปรุง
พัฒนาแหลง
น้ํา แหลงเก็บ
กักน้ํา เพื่อการ
บริโภค-อุปโภค
และการเกษตร
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กิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับ
โครงสราง
พื้นฐาน
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โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ
2. โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา ทางเทา ถนน สะพานใหสะดวก
ตอการสัญจร
3. โครงการติดตั้งและขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ติดตั้งไฟฟา สองสวางและซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ
4. โครงการกอสรางตอเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมูบาน
5. โครงการกอสราง พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (คลองสงน้ํา/สถานีสูบน้ํา
เปนตน)
6. โครงการปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบาน
7. โครงการกอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ํา แหลงเก็บกักน้ํา แหลงเก็บกักน้ําเพื่อการ
บริโภค – อุปโภค
8. โครงการสงเสริมเกษตรกรเขารวมงานวันเกษตรกร
9. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย และเกษตร
ทฤษฎีใหม
10. โครงการอื่น ๆที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน เชน ติดตั้งไฟกระพริบเตือนตามจุดที่เกิดอุบัติเหตุ ติดตั้ง
วัสดุโคงสะเทือนแสงตามทางแยก ติดตั้งบอกปายชื่อหมูบาน เปนตน
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แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข

ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา และแกไข
ปญหาความยากจน

เสริมสรางคุณภาพชีวิต สุขภาพ
กายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง

อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการและการควบคุม
กิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อคืน
ความสมบูรณทางธรรมชาติ และเปนปจจัย
สนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุน
ทางสังคม และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยาม

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

3.1 สนับสนุน
และสงเสริม
การศึกษา

3.2 สนับสนุน
กิจกรรมทาง
พิธีการศาสนา

3.3 พัฒนา
สงเสริม สราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

3.4 พัฒนา
สงเสริมการ
กีฬา
นันทนาการ
และสถานที่
ออกกําลังกาย

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ทั้งดานอาคารสถานที่ กอสราง ปรับปรุง ตอเติมศูนยพัฒนเด็กเล็ก
กอสรางสนามเด็กเล็ก ติดตั้งเหล็กดัด การจัดหาครุภัณฑ และอุปกรณการเรียนการสอนประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานการศึกษา
4. โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นไทย
5. โครงการสงเสริมและอนุรักษพระพุทธศาสนา
6. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกทางดานจริยธรรมและคุณธรรม
7. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย
8. โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย
9. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ
10. จัดหาวัสดุกีฬา/เครื่องออกกําลังกายใหกับหมูบาน
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แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข

ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา และแกไข
ปญหาความยากจน

เสริมสรางคุณภาพชีวิต สุขภาพ
กายและใจทีด่ ี ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง

อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการและการควบคุม
กิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อคืน
ความสมบูรณทางธรรมชาติ และเปนปจจัย
สนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุน
ทางสังคม และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
ดงกระทงยาม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการปองกัน

4.1 การบําบัด
และจัดการ
ขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร

4.3 การดูแล
บํารุงรักษา
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการกําจัดขยะมูลฝอย
2. โครงการกอสราง พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยในพื้นที่ เชน กอสรางพนังกั้น
น้ํา ขุดลอกบึง/คลองสาธารณประโยชน
3. โครงการสงเสริมใหมีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
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แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข

ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา และแกไข
ปญหาความยากจน

เสริมสรางคุณภาพชีวิต สุขภาพ
กายและใจทีด่ ี ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง

อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการและการควบคุม
กิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อคืน
ความสมบูรณทางธรรมชาติ และเปนปจจัย
สนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุน
ทางสังคม และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยาม

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคมและ
สาธารณสุข

5.1 .ใหการ
สงเคราะหเด็ก
สตรี เยาวชน
ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูติดเชื้อ
เอดส และ
สวัสดิการ
สังคม

โครงการ

5.2 ปองกัน
และระงับ
โรคติดตอ
ตางๆ

โครงการ

5.3 สงเสริมการ
บริการ
สาธารณสุข
และเสริมสราง
สุขภาพของ
ประชาชน

5.4 รณรงค
สงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
3. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงกระทงยาม-ตําบลหาดยาง
4. โครงการรณรงคปองกันและระงับโรคตาง ๆที่เกิดขึ้น
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5.
6.
7.
8.

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรูใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/สนับสนุนการเฝาระวังปองกันยาเสพติดในพื้นที่
แบบ ยท.01

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 3
เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข

ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา และแกไข
ปญหาความยากจน

เสริมสรางคุณภาพชีวิต สุขภาพ
กายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง

อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการและการควบคุม
กิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อคืน
ความสมบูรณทางธรรมชาติ และเปนปจจัย
สนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาคนใหเปนพลเมือง
ที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยาม

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการ
บริหารงานและการ
จัดการบานเมืองที่ดี

6.1 .พัฒนา
ระบบการ
ใหบริการแก
ประชาชน

โครงการ

6.2 พัฒนา
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ภาคประชาชน

โครงการ

6.3 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ทองถิ่น

โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การรับชําระ
ภาษี การชวยเหลือผูประสบภัย การจดทะเบียนพาณิชย การขออนุญาตกอสราง จัดทําแผนที่ภาษี
เปนตน
2. โครงการกอสราง/ตอเติม/ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
3. โครงการพัฒนาเวปไซต อบต.ดงกระทงยาม
4. โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
จังหวัด นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรของชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และ
จังหวัด
5. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบรมความรูกฎหมาย
ระเบียบใหม อบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
6. จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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แบบ ยท.01
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ

นําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น มาสราง
มูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยวและสุขภาพ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต สุขภาพ
กายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยาม

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานการ
บริหารงานและการ
จัดการบานเมืองที่ดี

2.1 พัฒนา
สงเสริมอาชีพ
ใหแก
ประชาชนตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2.2 สงเสริม
กลุมอาชีพใน
ชุมชน

2.3 สงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
เสริมสราง
ครอบครัว และ
ความอบอุน
เขมแข็ง

2.4 สนับสนุน
การบริหาร
จัดการทองเที่ยว
ที่ดี

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มทักษะฝมือ
แรงงาน
2. โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพและฝกทักษะอาชีพใหกับประชาชนในเขตพื้นที่
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
4. กอสรางลานตากผลผลิตพรอมตราชั่ง
5. กอสราง/ปรับปรุง/ตอเติม/ดูแลโรงสีขาวพระราชทาน/ชุมชน
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล พื้นที่สาธารณประโยชนตาง ๆ
7. โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
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แบบ ยท.02
3.4 แผนที่ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
Strategy Map
วิสัยทัศน

พันธกิจ

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีสวนรวม ศูนยรวมการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น”

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสง
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตอความ
ตองการของ
ประชาชน เพื่อ
รองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น

พัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหกบั ประชาชน
เพื่อเปนการสรางงาน
สรางรายไดและ
สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของคน
ครอบครัว ชุมชนให
เขมแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองไดตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถทําใหเกิด
แหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ เชิงวัฒนธรรม
รวมทั้งพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและงาน
บริการใหไดมาตรฐาน
ระดับสากล

พัฒนาและสงเสริม
ระบบการจัด
การศึกษา สงเสริม
และพัฒนาระบบ
สาธารณสุขให
ครอบคลุมและทั่วถึง
ประชาชนทุกกลุม
สนับสนุนการจัดการ
กีฬา การออกกําลัง
กายเพือ่ สุขภาพ
เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพที่ดีถว นหนา
ควบคูไปกับการ
เสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคม ตลอดจน
ฟนฟู อนุรักษ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ํา
และระบบน้ําเพื่อ
การเกษตร
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พัฒนา สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การ
เสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคม และการ
บริการสาธารณสุข

การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารและการ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี
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เปาประสงค

ยุทธศาสตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
ดานการคมนาคม
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
รวมทั้งไดรับบริการ
ดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

ชุมชนยึดหลักและ
ปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กอใหเกิดภูมิคมุ กัน
ทางเศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการดาน
การทองเที่ยว มี
รายไดจากการ
ทองเที่ยวและการ
จัดการเพิม่ ขึ้นและ
ยั่งยืน

ชุมชน
อนุรักษฟนฟู
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น และ
ดานการจัด
การศึกษา ให
ดํารงอยูได
ดวยตนเอง
อยางยั่งยืน

อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
เพื่อการ

ประชาชน
ไดรับบริการ
อยางทั่วถึง
รวดเร็วและ
เปนธรรม มี
สุขภาวะที่
สมบูรณทั้ง
รางกายและ
จิตใจ เด็กและ
เยาวชน
ผูสูงอายุ คนผู
พิการและผู
ประสบปญหา

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

การพัฒนาดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดลอม
และการปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัย

การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
สาธารณสุข
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องคการบริหาร
สวนตําบล
ดงกระทงยาม มี
การบริหารจัดการ
ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลและ
การมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน

การพัฒนาดาน
การบริหารงาน
และการจัดการ
บานเมืองที่ดี
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แนวทางการ
พัฒนา

1) กอสราง
ปรับปรุง ซอมแซม
และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอื่น ๆ
2) กอสราง
ปรับปรุง บํารุงรักษา
ทอระบายน้ํา ทาง
ระบายน้ํา ทางเทา
ถนน สะพานให
สะดวกตอการสัญจร
3) ติดตั้งและขยาย
เขตระบบจําหนาย
ไฟฟา ติดตั้งไฟฟา
สองสวางและ
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ
4) กอสรางตอเติม
ปรับปรุง ขยายเขต
ระบบประปา
หมูบาน
5) กอสราง
บํารุงรักษา ปรับปรุง
พัฒนาแหลงน้ํา
แหลงเก็บกักน้ํา
แหลงเก็บกักน้ําเพื่อ
การบริโภค –
อุปโภค และ
การเกษตร

1) พัฒนาสงเสริม
อาชีพใหแก
ประชาชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) สนับสนุนกลุม
อาชีพในชุมชน
3) สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
เสริมสราง
ครอบครัว และ
ความอบอุน
เขมแข็ง

4) สนับสนุน
การบริหาร
จัดการ
ทองเที่ยวที่ดี

1) สนับสนุนและ
สงเสริมการศึกษา
2) สนับสนุน
กิจกรรมทางพิธี
การศาสนา
3) พัฒนาสงเสริม
สรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4) พัฒนาสงเสริม
การกีฬานันทนาการ
และสถานที่
ออกกําลังกาย

1) การบําบัด และ
จัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร
2) การปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินและความ
มั่นคงของ
ประชาชน
3) การดูแลบํารุง
รักษาบริหารจัด
การทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอม
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1) ใหการ
สงเคราะห เด็ก
สตรี เยาวชน
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผู
ติดเชื้อเอดส และ
สวัสดิการสังคม
2) ปองกันและ
ระงับโรคติดตอ
ตางๆ
3) สงเสริมการ
บริการสาธารณสุข
และเสริมสราง
สุขภาพของ
ประชาชน
4) รณรงค
สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด

1) พัฒนาระบบ
การใหการบริการ
แกประชาชน
2) พัฒนาสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน
3) พัฒนา
ประสิทธิภาพ ขีด
ความสามารถของ
บุคลากรของ
ทองถิ่น
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แบบ ยท.03

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถิ่น
เปาประสงค ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม การขนสงผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
ไดรับบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. เสนทางการคมนาคมขนสงสะดวกและปลอดภัย
2. โครงการสรางพื้นฐานไดรับการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาเพิ่มขึ้น
3. บริหารจัดการแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมีคุณภาพ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการอื่น ๆ
2) กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ทอระบายน้ํา ทางระบาย
น้ํา ทางเทา ถนน สะพานใหสะดวกตอการสัญจร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
-จํานวนโครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนา
-รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชน
-จํานวนโครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ทอระบายน้ํา
ทางเทา สะพานใหสะดวกตอการสัญจร
-จํานวนของถนนที่ไดรับการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง
-รอยละของประชากรที่ไดรับผลประโยชนจากการกอสราง
ปรับปรุง ซอมแซม
3) ติดตั้งและขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ติดตั้งไฟฟา
-รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
สองสวางและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
-จํานวนหมูบานที่ไดรับการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ใหใชงานไดดีทุกแหง
4) กอสรางตอเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมูบาน -รอยละของครัวเรือนที่มีน้ําใชอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง
สะอาด และปลอดภัย
5) กอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ํา แหลงเก็บ -จํานวนโครงการกอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหลง
กักน้ํา แหลงเก็บกักน้ําเพื่อการบริโภค – อุปโภค และ
น้ํา แหลงเก็บกักน้ํา แหลงเก็บกักน้ําเพื่อการบริโภค –
การเกษตร
อุปโภค
-จํานวนของเกษตรกร
-รอยละเกษตรกรที่ใชน้ําเพื่อการเกษตร

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนโยธา , สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสวนสงเสริมการเกษตร
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให
เขมแข็ง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 : ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
พันธกิจ

พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน เพื่อเปนการสรางงาน สรางรายไดและสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของคนครอบครัว ชุมชนใหเขมแข็ง สามารพึ่งตนเองไดตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนา
แหลงทองเที่ยวและงานบริการใหไดมาตรฐานระดับสากล
เปาประสงค ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอใหเกิดภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานการทองเที่ยว มีรายไดจากการทองเที่ยวและการจัดการ
เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได
3. ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2) สนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน

3) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางครอบครัว และ
ความอบอุนเขมแข็ง

4) สนับสนุนการบริหารจัดการทองเที่ยวที่ดี

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
-รอยละของจํานวนหมูบา นที่สามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
-จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการจดทะเบียนที่ถูกตอง
-มีสถานที่สําหรับบริหารจัดกลุม
-อัตราการวางงานลดลง
-จํานวนโครงการอบรมใหความรูการประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายได
-จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการสงเสริมเขมแข็งของชุมชนใน
ดานตาง ๆ
-จํานวนพื้นที่สาธารณประโยชนไดรับการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศนเปนสถานที่ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
-จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานสงเสริมและหรือ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด สวนโยธา สวนสงเสริมการเกษตรและสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 : ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พันธกิจ

พัฒนาและสงเสริมระบบการจัดการศึกษา สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขให
ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุม สนับสนุนการจัดการกีฬา การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีถวนหนา ควบคูไปกับการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคม ตลอดจนฟนฟู อนุรักษ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงค ชุมชน อนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
ดานการจัดการศึกษา ใหดํารงอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ประชาชนทุกระดับมีการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบทอด
4. ประชาชนไดออกกําลังกาย
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา

2) สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา
3) พัฒนาสงเสริม สรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
4) พัฒนาสงเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานที่ออก
กําลังกาย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
-จํานวนแหลงเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
-จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับ
การศึกษา
-จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
ทางดานการศึกษา
-จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนทางศาสนา
-จํานวนวัดที่สนับสนุนกิจกรรมพิธีทางศาสนา
-รอยละของประชากรที่เขารวมกิจกรรมทางพิธีการศาสนา
-จํานวนพื้นที่/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุน
-รอยละของประชาชนที่เขารวมหรืออนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
-จํานวนโครงการ/กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพที่ดําเนินการ
-จํานวนครั้งที่จัดการแขงขัน
-จํานวนสนามกีฬา/ลานกีฬา/อุปกรณ
-รอยละของประชากรที่สนใจเลนกีฬา

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงานปลัด สวนโยธา สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
และสวนการคลัง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 : ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
พันธกิจ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําและระบบน้ําเพื่อการเกษตร

เปาประสงค เปนตนแบบในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพิม่
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ําใหกับเกษตรกรในพื้นที่
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. น้ําเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไดรับการจัดเก็บอยางถูกวิธี และไมทําลายสิ่งแวดลอม
2. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการพัฒนา ปรับปรุง มีความอุดมสมบูรณและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
4. บริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) การบําบัด และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
2) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและความมั่นคงของประชาชน

3) การดูแล บํารุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
-ปริมาณขยะตกคางลดลง
-รอยละของครัวเรือนที่กําจัดขยะอยางถูกวิธี
-จํานวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะกอนทิ้ง
-พื้นที่ที่เคยประสบปญหาอุทกภัยและ/หรือภัยแลงลดลง
-ประชาชนสามารถรับมือกับปญหาอุทกภัยและภัยแลงที่จะ
เกิดขึ้นไดดวยตนเอง
-จํานวนกิจกรรมในการแกไขปญหาและปองกันตลิง่ พัง
-จํานวนโครงการ/กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่ใหการสนับสนุน
-อัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพยสนิ จากกรณีตาง ๆลดลง
-จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดลอม
-จํานวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
-จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
-จํานวนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดรับการปรับปรุงพัฒนา
เพิ่มขึ้น

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด สวนโยธา สวนสงเสริมการเกษตร และสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)
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ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของ
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคม และชุมชนให
เขมแข็ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 : ดานคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
พันธกิจ

พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
และการบริการสาธารณสุข

เปาประสงค

ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง รวดเร็วและเปนธรรม มีสุขภาวะที่
สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ เด็กและเยาวชนผูสูงอายุ คนผูพิการและผูประสบปญหาทางสังคมไดรับ
สวัสดิการอยางทั่วถึง มีอาชีพพึ่งพาตนเองได

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ประชาชนไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมขึ้น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) ใหการสงเคราะห เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผู
ติดเชื้อเอดส และสวัสดิการสังคม
2) ปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ
3) สงเสริมการบริการสาธารณสุข และเสริมสรางสุขภาพ
ของประชาชน
4) รณรงค สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
-จํานวนผูดอยโอกาสทางสังคม เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ
ผูสูงอายุ ผูย ากไร ที่ไดรับการสงเคราะห
-จํานวนโครงการของโครงการ/กิจกรรม
-จํานวนศูนยสาธารณสุขมูลฐานที่ไดรับการสนับสนุน
-จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
-จํานวนกองทุนดานสุขภาพ
-จํานวนโครงการ/กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดทีด่ ําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา และสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคม และชุมชนให
เขมแข็ง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 : ดานการบริหารงาน และการจัดการบานเมืองที่ดี
พันธกิจ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. องคกรมีศักยภาพในการทํางาน ภายใตกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
โดยเครงครัด
2. องคกรมีสถานที่และอุปกรณในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบการใหการบริการแกประชาชน

2) พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน

3) พัฒนาประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของ
ทองถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
-จํานวนเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
-สถานที่ปฏิบัติงานรองรับการบริการของประชาชนเพิ่มขึ้น
-จํานวน/ประเภทของสื่อประชาสัมพันธและขอมูลขาวสาร
อื่น ๆ
-รายไดขององคการบริหารสวนตําบลที่เพิ่มขึ้น
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
-จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหประชาชนความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของพลเมืองและมีสวนรวมทางการ
เมืองทุกรูปแบบที่ดําเนินการ
-รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการของ อบต.
-บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความรูอยางตอเนื่อง
-จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
นโยบายจังหวัด นโยบายขององคการบริหารสวนตําบล

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม และสวนสงเสริมการเกษตร
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองนาอยูดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

63
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ ประชาชนไดรับ โครงสรางพื้นฐาน
1 ดาน
ความสะดวกใน ที่ไดรับการ
โครงสราง
ดานการ
กอสราง
พื้นฐาน
คมนาคม การ ซอมแซม เพิ่มเติม
ขนสงผลผลิต
ปรับปรุง เพิ่มขึ้น
ทางการเกษตร
รวมทั้งไดรับ
บริการดาน
สาธารณูปโภค
และ
เสนทางการ
สาธารณูปการ คมนาคมขนสง
สะดวกและ
ปลอดภัย
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
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62

63

3

3

3

5

5

7

10

10

12

15

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

กอสราง
ปรับปรุง
ซอมแซมและ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
อื่น ๆ

-จํานวน
กอสราง
ปรับปรุง
ซอมแซม และ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
อื่น ๆ
กอสราง
-เสนทาง
ปรับปรุง บํารุง คมนาคมที่
รักษาทอระบาย เพิ่มขึ้น
น้ํา ทางระบาย
น้ํา ทางเทา
ถนน สะพาน
ใหสะดวกตอ
การสัญจร

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
แหลงน้ํา
เพื่อ
การเกษตร
อุปโภค
และบริโภค
ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุง
รอยละของ
ประชาชน
ไดรับผล
ประโยชน

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-ซอมบํารุง
สถานีสูบน้ํา/
คลองสงน้ํา/
สาธารณูปโภค/
โครงสรางตางๆ

สวนโยธา

ทุกสวน
ราชการ

-โครงการ
กอสราง
ปรับปรุงทอ
ระบายน้ํา/ทาง
ระบายน้ํา/ทาง
เทา/ถนน/
สะพาน

สวนโยธา

ทุกสวน
ราชการ

64
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ ประชาชนไดรับ โครงสรางพื้นฐาน
1 ดาน
ความสะดวกใน ที่ไดรับการ
โครงสราง
ดานการ
กอสราง
พื้นฐาน
คมนาคม การ ซอมแซม เพิ่มเติม
ขนสงผลผลิต
ปรับปรุง เพิ่มขึ้น
ทางการเกษตร
รวมทั้งไดรับ
บริการดาน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

2

4

6

8

10

11

11

11

11

11

2

2

2

3

2

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ติดตั้งและขยาย -รอยละของ
เขตระบบ
ครัวเรือนที่มี
จําหนายไฟฟา ไฟฟาใช
ติดตั้งไฟฟา
สองสวางและ
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ
-จํานวนหมูบาน
ที่ไดรับการ
ติดตั้ง/ซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ
ใหใชงานไดดี
ทุกแหง
กอสรางตอเติม -รอยละของ
ปรับปรุง ขยาย ครัวเรือนที่มีน้ํา
เขตระบบ
อุปโภคบริโภค
ประปาหมูบาน อยางทั่วถึง
สะอาดและ
ปลอดภัย

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
รอยละ
100 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใช

ติดตั้ง/
ซอมแซม
ไฟฟา
สาธารณะ
ทุกปและ
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
มีน้ํา
อุปโภค
บริโภค
รอยละ
100

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-ขยายเขต
ไฟฟา

สวนโยธา

ทุกสวน
ราชการ

-ติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะทุก
หมูบาน

สวนโยธา

ทุกสวน
ราชการ

-กอสรางระบบ
ประปา
-ขยายเขต
ประปาหมูบาน
-ปรับปรุง
ตรวจสอบ
คุณภาพ
น้ําประปา

สวนโยธา

ทุกสวน
ราชการ

65
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ ประชาชนไดรับ บริหารจัดการ
1 ดาน
ความสะดวกใน แหลงน้ําเพื่อ
โครงสราง
ดานการ
อุปโภคบริโภค
พื้นฐาน
คมนาคม การ อยางปลอดภัย
ขนสงผลผลิต
และมีคุณภาพ
ทางการเกษตร
รวมทั้งไดรับ
บริการดาน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

2

3

3

4

4

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
กอสราง
-จํานวน
ทุกหมูบาน
บํารุงรักษา
โครงการ
มีน้ํา
ปรับปรุง
กอสราง
อุปโภค
พัฒนาแหลงน้ํา บํารุงรักษา
บริโภค
เก็บกักน้ํา
ปรับปรุงพัฒนา รอยละ
แหลงเก็บกักน้ํา แหลงน้ํา แหลง 100
เพื่อการ
เก็บกักน้ํา เพื่อ
บริโภค-อุปโภค การอุปโภคและการเกษตร บริโภค
-จํานวนของ
เกษตรกร
-รอยละของ
เกษตรกรที่ใช
น้ําเพื่อ
การเกษตร
กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-กอสรางระบบ
ประปา
-ขยายเขต
ประปาหมูบาน
-ปรับปรุง
ตรวจสอบ
คุณภาพ
น้ําประปา

สวนโยธา

ทุกสวน
ราชการ

66
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 สงเสริม
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว
ชุมชน

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
2 ดาน
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว

ชุมชนยึดหลัก
และปฏิบัติตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
กอใหเกิด
ภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการ
ดานการ
ทองเที่ยว มี
รายไดจากการ
ทองเที่ยวและ
การจัดการ
เพิ่มขึ้นและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

2

3

3

4

4

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

พัฒนาสงเสริม
อาชีพใหแก
ประชาชนตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

รอยละของ
จํานวนหมูบาน
ที่สามารถนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช
ในการ
ดํารงชีวิต

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
หมูบานที่
เขารวม
เพิ่มขึ้นทุก
ป

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

โครงการ
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรูตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักงาน
ปลัด

ทุกสวน
ราชการ

67
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 สงเสริม
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว
ชุมชน

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
2 ดาน
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว

ชุมชนยึดหลัก
และปฏิบัติตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
กอใหเกิด
ภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการ
ดานการ
ทองเที่ยว มี
รายไดจากการ
ทองเที่ยวและ
การจัดการ
เพิ่มขึ้นและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

8

9

10

10

10

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
สนับสนุนกลุม
อาชีพในชุมชน

ความกาว
โครงการ/
หนวย
หนาของ
กิจกรรม
รับผิดชอบ
เปาหมาย
-จํานวนกลุม
ปละ 1 ครั้ง โครงการ
สํานักงาน
อาชีพที่ไดรับ
สงเสริม
ปลัด
การจดทะเบียน
สนับสนุนกลุม
ที่ถูกตอง
อาชีพภายใน
-มีสถานที่
เขตพื้นที่ที่จด
สําหรับบริหาร
ทะเบียนถูกตอง
จัดการกลุม
ตามกฎหมาย
-อัตราการ
วางงานลดลง
-จํานวน
โครงการอบรม
ใหความรูการ
ประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

หนวย
สนับสนุน
ทุกสวน
ราชการ

68
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 สงเสริม
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว
ชุมชน

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
2 ดาน
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว

ชุมชนยึดหลัก
และปฏิบัติตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
กอใหเกิด
ภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการ
ดานการ
ทองเที่ยว มี
รายไดจากการ
ทองเที่ยวและ
การจัดการ
เพิ่มขึ้นและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีความ
เขมแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

10

10

12

12

12

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
สงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
เสริมสราง
ครอบครัวและ
ความอบอุน
เขมแข็ง

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
-จํานวน
ปละ 1 ครั้ง โครงการ
โครงการที่
สงเสริม
ดําเนินการ
สนับสนุนกลุม
สงเสริมเขมแข็ง
อาชีพภายใน
ของชุมชนใน
เขตพื้นที่ที่จด
ดานตาง ๆ
ทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สํานักงาน
ปลัด

สวน
การศึกษาฯ

69
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 สงเสริม
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว
ชุมชน

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
2 ดาน
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว

ชุมชนยึดหลัก
และปฏิบัติตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
กอใหเกิด
ภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการ
ดานการ
ทองเที่ยว มี
รายไดจากการ
ทองเที่ยวและ
การจัดการ
เพิ่มขึ้นและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีความ
เขมแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

3

3

5

5

5

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
สงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
เสริมสราง
ครอบครัวและ
ความอบอุน
เขมแข็ง

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
-จํานวน
ปละ 1 ครั้ง -โครงการ/
โครงการที่
กิจกรรม
ดําเนินการ
สงเสริมและ
สงเสริมเขมแข็ง
สนับสนุนความ
ของชุมชนใน
เขมแข็งของ
ดานตาง ๆ
ครอบครัวและ
ชุมชนเขมแข็ง
-อุดหนุนสวน
ราชการเพื่อ
ดําเนินการตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สํานักงาน
ปลัด

ทุกสวน
ราชการ

70
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 สงเสริม
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว
ชุมชน

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
2 ดาน
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว

ชุมชนยึดหลัก
และปฏิบัติตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
กอใหเกิด
ภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการ
ดานการ
ทองเที่ยว มี
รายไดจากการ
ทองเที่ยวและ
การจัดการ
เพิ่มขึ้นและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ทองเที่ยวที่ดี

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
-จํานวนพื้นที่
ปละ 3 ครั้ง -ปรับปรุงภูมิ
สาธารณประโย
ทัศนพื้นที่
ชนไดรับการ
สาธารณ
พัฒนาปรับปรุง
ประโยชน
ภูมิทัศนเปน
-อุดหนุนสวน
สถานที่
ราชการ องคกร
ทองเที่ยว
ชุมชน เกี่ยวกับ
เพิ่มขึ้น
การบริหาร
จัดการดานการ
ทองเที่ยว
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

-จํานวน
โครงการ
กิจกรรมดาน
สงเสริมและ
หรือ
ประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ปละ 3 ครั้ง -รณรงค
ประชาสัมพันธ
หรือแผนพับ
-การบริหาร
การจัดการ
ทองเที่ยว

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวน
การศึกษาฯ

ทุกสวน
ราชการ

สวน
การศึกษาฯ

ทุกสวน
ราชการ

71
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
3 ดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ชุมชน อนุรักษ
ฟนฟูและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
ดานการจัด
การศึกษา ให
ดํารงอยูไดดวย
ตนเองอยาง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนทุก
ระดับมีการศึกษา
เรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

7

8

9

10

10

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

สนับสนุนและ
สงเสริม
การศึกษา

-จํานวนแหลง
เรียนรูทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบโรงเรียน
-จํานวน
กิจกรรม/
โครงการที่
สงเสริมและ
สนับสนุน
เกี่ยวกับ
การศึกษา
-จํานวน
สถานศึกษาที่
ไดรับการ
สนับสนุนและ
สงเสริม
ทางดาน
การศึกษา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
-โรงเรียน 2
แหง
-ศพด. 1
แหง
-กศน. 2
แหง

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-การจัด
กิจกรรม
เกี่ยวกับ
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ
-อุดหนุนสวน
ราชการ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา

สวน
การศึกษาฯ

ทุกสวน
ราชการ

72
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
3 ดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ชุมชน อนุรักษ
ฟนฟูและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
ดานการจัด
การศึกษา ให
ดํารงอยูไดดวย
ตนเองอยาง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
-ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นไดรับการ
สืบทอด

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

5

5

5

5

5

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
สนับสนุน
-จํานวน
5
-จัดกิจกรรมวัน
กิจกรรมทางพิธี กิจกรรม/
โครงการ/ป สําคัญทาง
การศาสนา
โครงการที่
ศาสนา เชน วัน
สนับสนุนทาง
มาฆบูชา
ศาสนา
วันวิสาขบูชา
-จํานวนวัดที่
วันเขาพรรษา
สนับสนุน
วันออกพรรษา
กิจกรรมพิธีทาง
-อุดหนุนสวน
ศาสนา
ราชการพิธีทาง
-รอยละของ
ศาสนา
ประชากรที่เขา
รวมกิจกรรม
ทางพิธีศาสนา
กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวน
การศึกษาฯ

ทุกสวน
ราชการ

73
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
3 ดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ชุมชน อนุรักษ
ฟนฟูและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
ดานการจัด
การศึกษา ให
ดํารงอยูไดดวย
ตนเองอยาง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
-ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นไดรับการ
สืบทอด

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

6

6

6

6

6

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
พัฒนาสงเสริม
สรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
-จํานวนพื้นที/่
6
-จัดงานละ
กิจกรรมดาน
โครงการ/ป สงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ประเพณีและ
ภูมิปญญา
ภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ไดรับ
ทองถิ่น เชน
การสนับสนุน
วัฒนธรรมไทย
-รอยละของ
สายใยชุมชน
ประชาชนที่เขา
ประเพณีไทย
รวมฯ
พวน ประเพณี
สงกรานต
อนุรักษสืบสาน
ประเพณีสารท
ไทยพวน
ประเพณีวัน
ลอยกระทง
เปนตน
-อุดหนุนสวน
ราชการเพื่อ
อนุรักษสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ทางศาสนาและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวน
การศึกษาฯ

ทุกสวน
ราชการ

74
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
3 ดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ชุมชน อนุรักษ
ฟนฟูและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
ดานการจัด
การศึกษา ให
ดํารงอยูไดดวย
ตนเองอยาง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนไดออก
กําลังกาย

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

2

2

2

2

2

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

พัฒนาสงเสริม
การกีฬา
นันทนาการ
และสถานที่
ออกกําลังกาย

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
เสริมสราง
สุขภาพที่
ดําเนินการ
-จํานวนที่
จัดการแขงขัน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
2
-โครงการ
โครงการ/ป จัดการแขงขัน
กีฬา
-โครงการจัดสง
แขงขันกีฬา
รวมกับระดับ
อําเภอ
-จัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬา
-สงเสริมการ
ออกกําลังกาย
ใหกับ
ประชาชน
-อุดหนุนสวน
ราชการเพื่อ
สงเสริมการ
จัดการแขงขัน
กีฬา

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวน
การศึกษาฯ

ทุกสวน
ราชการ

75
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 การพัฒนา
เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงและ
ความสงบ
เรียบรอยของ
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ เปนตนแบบใน ทรัพยากรธรรม
4 ดาน
ดานการจัดการ ชาติและ
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรม สิ่งแวดลอมไดรับ
ธรรมชาติ
ชาติและ
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
ปรับปรุง มีความ
และการ
และเพิ่ม
อุดมสมบูรณและ
ปองกัน
ประสิทธิภาพ มีความ
บรรเทาสา
การบริหาร
หลากหลายทาง
ธารณภัย
จัดการน้ําใหกับ ชีวภาพ และพื้นที่
เกษตรกรใน
สีเขียวมากขึ้น
พื้นที่
บริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

1

2

3

4

5

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
การบําบัด และ -ปริมาณขยะ
ครัวเรือนที่
การจัดการขยะ ตกคางลดลง
กําจัดขยะ
มูลฝอยแบบ
-รอยละของ
อยางถูกวิธี
ครบวงจร
ครัวเรือนที่
เพิ่มขึ้น
กําจัดขยะอยาง รอยละ 10
ถูกวิธี
-จํานวน
ครัวเรือนที่คัด
แยกขยะกอน
ทิ้ง
กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-จัดใหมีจุด
รองรับขยะ
เพียงพอ
-จัดทําโครงการ
ธนาคารขยะ
ฯลฯ

สวน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ทุกสวน
ราชการ

76
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 การพัฒนา
เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงและ
ความสงบ
เรียบรอยของ
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ เปนตนแบบใน ประชาชนไดรับ
4 ดาน
ดานการจัดการ ความปลอดภัยใน
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรม ชีวิตและทรัพยสิน
ธรรมชาติ
ชาติและ
มากขึ้น
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
และการ
และเพิ่ม
ปองกัน
ประสิทธิภาพ
บรรเทาสา
การบริหาร
ธารณภัย
จัดการน้ําใหกับ
เกษตรกรใน
พื้นที่
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

2

4

6

8

10

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
การปองกันและ -พื้นที่ที่เคย
ปละ 1 ครั้ง -ฝกอบรมให
ประสบป
ญ
หา
บรรเทาสา
ความรูในการ
อุทกภัยและ/
ธารณภัยใน
ปองกันและ
ชีวิต ทรัพยสิน หรือภัยแลง
บรรเทาสา
ลดลง
และความมั่นคง
ธารณภัย
-ประชาชน
ของชาติ
-ซักซอมแผน
รับมือกับปญหา
ปองกันและ
อุทกภัยและภัย
บรรเทาสา
แลงที่จะเกิดขึ้น
ธารณภัย
ไดดวยตนเอง
-สนับสนุนวัสดุ
-จํานวน
อุปกรณงาน
กิจกรรมในการ
ปองกันและ
แกไขปญหาและ
บรรเทาสา
ปองกันตลิ่งพัง
ธารณภัย
-จํานวน
-อุดหนุนสวน
โครงการ/
ราชการดาน
กิจกรรมปองกัน
ความปลอดภัย
และบรรเทาสา
ในชีวิตและ
ธารณภัยที่ให
ทรัพยสิน
การสนับสนุน
-อัตราสูญเสีย
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

หนวย
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
ทุกสวน
ราชการ

77
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 การพัฒนา
เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงและ
ความสงบ
เรียบรอยของ
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ เปนตนแบบใน ทรัพยากรธรรม
4 ดาน
ดานการจัดการ ชาติและ
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรม สิ่งแวดลอมไดรับ
ธรรมชาติ
ชาติและ
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
ปรับปรุง มีความ
และการ
และเพิ่ม
อุดมสมบูรณและ
ปองกัน
ประสิทธิภาพ มีความ
บรรเทาสา
การบริหาร
หลากหลายทาง
ธารณภัย
จัดการน้ําใหกับ ชีวภาพ และพื้นที่
เกษตรกรใน
สีเขียวมากขึ้น
พื้นที่
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

1

2

3

4

5

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
การดูแล
-จํานวน
ปละ 2 ครั้ง -ปลูกตนไมลด
บํารุงรักษา
กิจกรรม
ภาวะโลกรอน
บริหารจัดการ เกี่ยวกับการ
-ดูแล
ทรัพยากรธรรม สรางจิตสํานึก
บํารุงรักษา
ชาติและ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
-จํานวนพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น
จากเดิม
-จํานวนพื้นที่ที่
ไดรับการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน
-จํานวนแหลง
น้ําเพื่อ
การเกษตร
ไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนา
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ทุกสวน
ราชการ

78
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ ประชาชนไดรับ ประชาชนมี
5 ดาน
บริการอยาง
คุณภาพชีวิตที่ดี
คุณภาพชีวิต ทั่วถึง รวดเร็ว ขึ้น
สังคม และ
และเปนธรรม
สาธารณสุข มีสุขภาวะที่
สมบูรณทั้ง
รางกายและ
จิตใจ เด็กและ
เยาวชน
ผูสูงอายุ คน
พิการและผู
ประสบปญหา
ทางสังคม
ไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึง มี
อาชีพพึ่งพา
ตนเองได
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

6

7

8

9

10

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ใหการ
สงเคราะหเด็ก
สตรี เยาวชน
ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูติดเชื้อ
เอดส และ
สวัสดิการสังคม

-จํานวน
ผูดอยโอกาส
ทางสังคม เด็ก
เยาวชน สตรี
คนพิการ
ผูสูงอายุ ผู
ยากไร ที่ไดรับ
การสงเคราะห

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
3 กลุม
เปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-สงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ
คนพิการ และ
ผูปวยเอดส
-สงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ คน
พิการ
ผูดอยโอกาส
ทางสังคม
-อุดหนุนสวน
ราชการดาน
การสงเคราะห
ฯและสวัสดิการ
สังคม

สํานักงาน
ปลัด

ทุกสวน
ราชการ

79
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ ประชาชนไดรับ ประชาชนมี
5 ดาน
บริการอยาง
คุณภาพชีวิตที่ดี
คุณภาพชีวิต ทั่วถึง รวดเร็ว ขึ้น
สังคม และ
และเปนธรรม
สาธารณสุข มีสุขภาวะที่
สมบูรณทั้ง
รางกายและ
จิตใจ เด็กและ
เยาวชน
ผูสูงอายุ คน
พิการและผู
ประสบปญหา
ทางสังคม
ไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึง มี
อาชีพพึ่งพา
ตนเองได
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

3

3

3

3

3

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ปองกันและ
ระงับโรคติดตอ
ตาง ๆ

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
ปองกันและ
โรคติดตอ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
โรคที่
ปองกันและ
เกิดขึ้น
ระงับโรคติดตอ
ประจําและ ทุกประเภท
เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ทุกสวน
ราชการ

80
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ ประชาชนไดรับ ประชาชนมี
5 ดาน
บริการอยาง
คุณภาพชีวิตที่ดี
คุณภาพชีวิต ทั่วถึง รวดเร็ว ขึ้น
สังคม และ
และเปนธรรม
สาธารณสุข มีสุขภาวะที่
สมบูรณทั้ง
รางกายและ
จิตใจ เด็กและ
เยาวชน
ผูสูงอายุ คน
พิการและผู
ประสบปญหา
ทางสังคม
ไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึง มี
อาชีพพึ่งพา
ตนเองได
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

3

3

3

3

3

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
สงเสริมการ
บริการ
สาธารณสุข
และเสริมสราง
สุขภาพของ
ประชาชน

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
-จํานวนศูนย
-สนับสนุน
สาธารณสุขมูล กลุม อสม.
ฐานที่ไดรับการ จํานวน 11
สนับสนุน
หมูบาน
-จํานวน
-ปละ 3
โครงการ/
ครั้ง
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
-จํานวนกองทุน
ดานสุขภาพ
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สนับสนุนศูนย
สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน
ประจําหมูบาน
-สงเสริม
รณรงคปองกัน
โรค
ไขเลือดออก
โรคพิษสุนัขบา
-เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความรูใหกับ
อสม.
-สนับสนุนเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

สวน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ทุกสวน
ราชการ

สํานักงาน
ปลัด

ทุกสวน
ราชการ

81
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทุนทางสังคม
และชุมชนให
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ ประชาชนไดรับ ประชาชนไดรับ
5 ดาน
บริการอยาง
การพัฒนาและ
คุณภาพชีวิต ทั่วถึง รวดเร็ว แกไขปญหาสังคม
สังคม และ
และเปนธรรม ขึ้น
สาธารณสุข มีสุขภาวะที่
สมบูรณทั้ง
รางกายและ
จิตใจ เด็กและ
เยาวชน
ผูสูงอายุ คน
พิการและผู
ประสบปญหา
ทางสังคม
ไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึง มี
อาชีพพึ่งพา
ตนเองได
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

1

2

3

4

5

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

รณรงค สงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด

-จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดที่
ดําเนินการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

ความกาว
โครงการ/
หนาของ
กิจกรรม
เปาหมาย
ปละ 1 ครั้ง -ฝกอบรมให
ความรูและ
ปองกัน
ปราบปรามยา
เสพติด
-จัดซื้อน้ํายา
ตรวจสารเสพ
ติด
-อุดหนุนสวน
ราชการ
เกี่ยวกับปองกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สํานักงาน
ปลัด

ทุกสวน
ราชการ

82
แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 พัฒนาคน
ใหเปน
พลเมืองที่ดี
ของสังคม

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ องคการบริหาร -องคกรมี
6 ดานการ สวนตําบล
ศักยภาพในการ
บริหารงาน
ดงกระทงยาม ทํางาน ภายใต
และการ
มีการบริหาร
กฎหมาย มติ
จัดการ
จัดการภายใต คณะรัฐมนตรี
บานเมืองที่ดี หลักธรรมาภิ
ระเบียบ และ
บาลและการมี หนังสือสั่งการโดย
สวนรวมของทุก เครงครัด
ภาคสวน
-องคกรมีสถานที่
และอุปกรณใน
การปฏิบัติ
ราชการที่มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

4

6

8

10

12

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
พัฒนาระบบ
การใหบริการ
แกประชาชน

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
-จํานวน
-จัดซื้อ
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
เครื่องใชในการ การ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
-มีสถานที่
-สถานที่
สําหรับ
ปฏิบัติงาน
รองรับการ
รองรับการ
บริการ
บริการของ
ประชาชน
ประชาชน
-มีการใช
เพิ่มขึ้น
ระบบ
-จํานวน/
สารสนเทศ
ประเภทของสื่อ ทาง
ประชาสัมพันธ อินเตอร
และขอมูล
เน็ต
ขาวสารอื่น ๆ
-มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและ
การบริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

โครงการ/
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ
เครื่องมือ
เครื่องใชเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
-กอสรางอาคาร
สถานที่เพื่อ
รองรับการ
บริการ
ประชาชนใน
การจัดทํา
กิจกรรมตางๆ
-พัฒนาเวปไซต
อบต.ดงกระทง
ยาม

ทุกสวน
ราชการ

-
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แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 พัฒนาคน
ใหเปน
พลเมืองที่ดี
ของสังคม

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตรที่ องคการบริหาร -องคกรมี
6 ดานการ สวนตําบล
ศักยภาพในการ
บริหารงาน
ดงกระทงยาม ทํางาน ภายใต
และการ
มีการบริหาร
กฎหมาย มติ
จัดการ
จัดการภายใต คณะรัฐมนตรี
บานเมืองที่ดี หลักธรรมาภิ
ระเบียบ และ
บาลและการมี หนังสือสั่งการโดย
สวนรวมของทุก เครงครัด
ภาคสวน
-องคกรมีสถานที่
และอุปกรณใน
การปฏิบัติ
ราชการที่มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

2

4

6

8

10

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

พัฒนาสงเสริม
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

รอยละของ
ประชาชนทีม่ ี
สวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม
ของ อบต.
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ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
เพิ่มขึ้นป
ละรอยละ
10

โครงการ/
กิจกรรม
-สงเสริม
สนับสนุนการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
การจัดเวที
ประชาคม
-สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนทุก
ประเภท
-สงเสริมการ
จัดเก็บรายได
ของ อบต.

หนวย
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
ทุกสวน
ราชการ
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แบบ ยท.04
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
3 เมืองนาอยู
ดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนสู
สังคมเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 พัฒนาคน
ใหเปน
พลเมืองที่ดี
ของสังคม

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่
6 ดานการ
บริหารงาน
และการ
จัดการ
บานเมืองที่ดี

องคการบริหาร
สวนตําบล
ดงกระทงยาม
มีการบริหาร
จัดการภายใต
หลักธรรมา
ภิบาลและการ
มีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
-องคกรมี
ศักยภาพในการ
ทํางาน ภายใต
กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี
ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการโดย
เครงครัด
-องคกรมีสถานที่
และอุปกรณใน
การปฏิบัติ
ราชการที่มี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
59

60

61

62

63

2

4

6

8

10

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ขีดความ
สามารถของ
บุคลากรของ
ทองถิ่น

บุคลากรไดรับ
การพัฒนา
ทักษะความรู
อยางตอเนื่อง
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ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
การพัฒนา
ความรู

โครงการ/
กิจกรรม
-ฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความรูใหกับ
บุคลากร อบต.
ดงกระทงยาม
ผูนําทองที่
-อบรมให
ความรูเรื่อง
อาเซียนใหกับ
บุคลากร อบต.
ดงกระทงยาม
และผูนําทองที่

หนวย
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
ทุกสวน
ราชการ
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บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
5.1 หนวยงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลดงกระทงยาม
กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับดูแล
ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล และคณะผูบริหาร ดังนี้
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. สวนการคลัง
3. สวนโยธา
4. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สวนสงเสริมการเกษตร
6. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 28 กํา หนดใหผู บ ริ ห ารท องถิ่น แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 กําหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
1. รูปแบบการติดตามและประเมินผล เครื่องมือ และกลุมตัวอยาง
1.1 รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวน
หลั ก คื อ สว นของปจ จั ย นํา เขา (Input) ส ว นของกระบวนการติ ดตาม (Process) และส ว นของการ
ประเมินผลลัพธ (Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้
1.1.1 สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี เพื่อนําเขาสู
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพั ฒ นาสามป แผนการดํ า เนิ น การ ผู ป ระเมิ น ผู ถู ก ประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามและ
ประเมินผล ฯลฯ
1.1.2 สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ชวงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดกําหนดการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –
กันยายน) ในแตละป โดยมีเครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก แบบรายงานแบบที่ 2
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1.1.3 สวนประกอบของการประเมินผลลัพธ (Output , Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทาย
หรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของ
แผนยุทธศาสตรที่ผานมาในแตละป เปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนประโยชนสําหรับ
บุคลากร หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผน
ตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ ไดแก แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดํ าเนิน งานตามแผน
ยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาสําคัญในการประเมินไดแก การประเมินตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (ผล
จากแบบประเมินแบบที่ 3/2) และความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
(ผลจากแบบประเมินแบบที่ 3/3)
1.2 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
เครื่องมือที่ใชในการเก็ บขอมูลเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม มีดังนี้
1. แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง
2. แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
4. แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม
5. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม ในแตละยุทธศาสตร
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1.3 กลุมตัวอยางในการติดตามและประเมินผล
1. แบบที่ 3/1 ประชากรในตําบลดงกระทงยาม-ตําบลหาดยาง จํานวน 100 คน
2. แบบที่ 3/2 ประชากรในตําบลดงกระทงยาม-ตําบลหาดยาง จํานวน 100 คน
3. แบบที่ 3/3 ประชากรในตําบลดงกระทงยาม-ตําบลหาดยาง จํานวน 100 คน
2. วิธีการเก็บขอมูลในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
1. แบบที่ 1 ทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากประกาศใชแผนยุทธศาสตรหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร
2. แบบที่ 2 เก็บขอมูลรายไตรมาสจากทะเบียนการเบิกจายงบประมาณ
3. แบบที่ 3/1 เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมขอมูลจากแบบประเมิน แบบที่ 3/2 และ
แบบที่ 3/3
4. แบบที่ 3/2 เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง ประเมินโดยประชากรในตําบลดงกระทงยาม จํานวน
100 คน
5. แบบที่ 3/3 เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง ประเมินโดยประชากรในตําบลดงกระทงยาม จํานวน
100 คน
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจะเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะใชสถิติเชิง
บรรยายเปนคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยคาสถิติที่นํามาใช คือ การหาคารอยละของขอมูล
4. การนําเสนอขอมูล
ในการนําเสนอขอมูลจะนําเสนอขอมูลในรูปของตารางการวิเคราะหขอมูล กราฟแสดงการวิเคราะห
ขอมูล กราฟแสดงการเปรียบเทียบขอมูล และในรูปของการบรรยาย
5.3 หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
1. แบบที่ 1 ทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากประกาศใชแผนยุทธศาสตรหรือมี
การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร
2. แบบที่ 2 เก็บขอมูลรายไตรมาส
3. แบบที่ 3/1 เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง
4. แบบที่ 3/2 เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง
5. แบบที่ 3/3 เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม (พ.ศ. 2559 – 2563)

