บทที่ 1
บทนา
แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 10 เมษายน
2556 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อกาหนด
ทิศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพี ย งโดยคานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง นอกจากจะมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมี
อานาจหน้าที่ในการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดอีกด้วย
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการปกครองการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมาย กาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนิน ตามแผน
ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอานาจหน้าที่
ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วน และยังต้องอยู่ในการกากับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและ
ประชาคมอีกด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่า
แผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นจะต้ องสอดคล้ องกับแผนพั ฒ นาระดั บต่า งๆ ได้แ ก่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด
ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาอาเภอในระดับอาเภอ
ซึ่งในการกาหนด
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอาเภอนั้ น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม
จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
การวางแผนเป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to where we want
to go) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่
พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน

อย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนคือ ความพยายามที่
เป็นระบบ (systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคตเพื่อให้
องค์กรหรือเทศบาลฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ให้นิยามของ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อาเภอ และแผนชุมชน/หมู่บ้าน
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
1) เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
2) เพื่ อ เป็ น กรอบ แนวทางในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ลาประดา
3) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลลาประดา มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถใช้
แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ลั ก ษณะเป็ น แนวทางพั ฒ นาที่ พ ร้ อ มจะบรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ลาประดา สามารถนาไปปฏิบัติได้ทนั ทีเมื่อได้รับงบประมาณ
5) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดาเนินการและประโยชน์ของ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
6) เพื่อนามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาประดา
7) เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลลาประดาในอนาคต
8) เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนามาจัดทาแนวทางการ
พัฒนาให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาชุมชน
9) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและ
เป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
ข้อจากัดในการวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น บางครั้งอาจประสบความล้มเหลวก็
ได้หรืออาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนและการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ประสบ
ผลสาเร็จได้มีหลายประการ ดังนี้

1. ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจาเป็นต้องอาศัยข้อมูล
ต่างๆ ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพื่อนามาพิจารณา กาหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวทางการ
พัฒนา และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มที่ทางานได้
ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้อาจจะทาให้การวางแผนงานเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพื้นฐานที่
สาคัญและจาเป็น นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง
2) การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมี
แนวโน้มที่จะทางานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถทาการวางแผนและจัดทายุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีได้ ผู้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความ
กระตือรื อร้ น สามารถมองหามาตรการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ เข้าถึงการดาเนินงานของแผน อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้
เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทาให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความ
จริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่กาหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึง
กล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศ
และการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ใน
การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นก็ย่อมใช้เวลาให้พอเพียง อย่าคิดแต่เพียง
ว่าเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และผลของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่จะดี และ
ชัดเจนนั้น ก็อาจเป็นไปไม่ได้
4) การดาเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่างๆ
จะเป็นอุปสรรคในการนาความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนหรือ
ผู้จัดทาแผนจาเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการดาเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะนาผลดีมาสู่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือองค์การ
5) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจากัดในการวางแผน บางครั้ง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบลลาประดา เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มาจาก
ความผันผวนทางงบประมาณ บุคลากรและการเมือง ฉะนั้น ผู้วางแผนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถรับรู้ ยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็อาจจะนาไปสู่การต่อต้านจาก
กลุ่ มคนและทัศนคติ เช่น นี้ จ ะส่ งผลต่อกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาที่เกิดขึ้นขาด
ประสิทธิภาพ
6) ประสิทธิภาพในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจมีข้อจากัดมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทานายและคาดการณ์ เช่น
การเกิดสงคราม ภัยคุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ผู้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถควบคุมได้ อาจทาให้การดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ ประสบปัญหายุ่งยากได้
หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสนั บสนุนเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การ (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน

ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความสาคัญว่าเปูาหมายของแผนทุกแผนที่กาหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุน
และอานวยความสะดวก ให้เปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์การให้
สัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเปูาหมายหรือประสบความสาเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของ
สมาชิกในองค์กร อย่างจริงใจ
2. การวางแผนและการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และ
การควบคุม (Controlling) การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็น
ตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่น ๆ ดาเนินไปด้วยความสอดคล้อง
3. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผน
เป็นงานของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทา แล้วแต่ขอบเขตของอานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การ
วางแผนจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง สาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้อง
คานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่
สมาชิกในองค์กร
หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้ นับว่ามีส่วนสาคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในด้านการ
วางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาประดาให้ประสบ
ความเจริญก้าวหน้า อย่างแท้จริง
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 3 ข้อ 16 การจั ดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลเพื่อให้ ความเห็นชอบก่อน แล้ ว ผู้บริห ารฯจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนด เป็นงานขั้น แรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความ
ชัดเจน จะทาให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิด
ผลดี
2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้
สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ทาให้
เกิดประสิทธิภาพ มีการประสานงานและร่วมกิจกรรม ที่ดาเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเป็น
ระบบ ทาให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิด
การใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า
3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่นช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์ล่วงหน้าเหตุการณ์ในอนาคตการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์พนื้ ฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วทาการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและหา
แนวทางพิจารณาปูองกันเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การควบคุมขึ้ น ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่

ออกเป็นกิจกรรรมที่ดาเนินการควบคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการ
ควบคุม กล่าวได้ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่การควบคุม
5) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานในด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด
แนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝุายบริหารจัดการ มี
การวางแผนกัน เป็นการระดมความรู้ สติปัญญาของคณะผู้ทางาน ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิด
สร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์ และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงาน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการ
บ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจในการทางานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดขึ้นการพัฒนาแรงจูงใจเป็นเครื่องมือที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
7) พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทาให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมี
การวางแผน ที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8) ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทาให้โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร
--------------------------------------------------------------

บทที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของท้องถิ่น
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
ตาบลนาทองเป็นหนึ่งใน 8 ตาบล ของอาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอาเภอเชียงยืนฯ ที่ทาการองค์การบริหารส่ วนตาบลนาทองอยู่ห่างจากอาเภอเชียง
ยืนฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนสายโคกสูง- ขามเปี้ย (มค.3016)
1.2 เนื้อที่
ตาบลนาทองมีเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่
1.3 ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ของตาบลนาทองเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ได้แก่ บ้านแบกหมู่ที่ 1,7,8 ซึ่งมีคลอง
ชลประทานไหลผ่านทาให้เกษตรกรมีการทาการเกษตรได้ในทุกฤดู เช่น ข้าวนาปี ,ข้าวนาปรัง
,ปลูกแตงกวา,แตงแคนตาลูป,หน่อไม้ฝรั่งและพืชผลการเกษตรอื่น ๆ และมีสภาพเป็นที่ราบสูง
ในบางส่วน ได้แก่ บ้านดอนหัน , ทัพม้า ซึ่งมักประสบปัญหาภัยแล้งมีการอาศัยน้าฝนทานา
เพียงอย่างเดียว สาหรับบ้านนาทองหมู่ที่ 3,9 มีห้วยค้อไหลผ่านเกษตรกรจึงใช้เป็นแหล่งน้า
ในการทาการเกษตรควบคู่ไปกับน้าฝน
1.4 จานวนหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในเขตตาบลนาทองมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต อบต. ทั้ง 11
หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแบก
หมู่ที่ 2 บ้านทัพม้า
หมู่ที่ 3 บ้านนาทอง
หมู่ที่ 4 บ้านดอนหัน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 6 บ้านทัพม้า
หมู่ที่ 7 บ้านแบก
หมู่ที่ 8 บ้านแบก
หมู่ที่ 9 บ้านนาทอง
หมู่ที่ 10 บ้านดอนหัน
หมู่ที่ 11 บ้านวังน้าใส
1.5 ท้องที่อื่นในตาบลนาทอง
- ไม่มี

1.6 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 5,605 คน แยกเป็นชาย 2,829 คน หญิง 2,776 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 187.93 คน / ตารางกิโลเมตร
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ ราษฎรตาบลนาทองส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพหลั ก คือ การเกษตรกรรม ส่ว นอาชีพ
รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ปั๊มน้ามันและก๊าซ
จานวน
2
แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
จานวน
1
แห่ง
โรงสี
จานวน
26 แห่ง
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
3
แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน
2
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขยายโอกาส
จานวน
1
แห่ง
3.2 สถาบันและองค์การศาสนา
วัด / สานักสงฆ์
จานวน
6
แห่ง
3.3 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ(รพ.สต.)
จานวน
1
แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า
จานวน
100 %
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ (สาขาย่อย)
จานวน
1
แห่ง
สถานีดับเพลิง
จานวน
แห่ง
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมระหว่างตาบลกับอาเภอรวมทั้งการคมนาคมภายในตาบลและหมู่บ้านมีราย
ละเอียดดังนี้
- ถนนลาดยางสายโคกสูง –ขามเปี้ย ,ถนนลูกรังสายนาทอง- เชียงยืน(สถานีทดลอง
พืชไร่อาเภอเชียงยืน)
- ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยาง ถนน คสล.และถนนลูกรัง
4.2 การโทรคมนาคม - ไม่มี
4.3 การไฟฟูา
มีไฟฟูาใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา รวม 1,563 ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
คลองชลประทาน,ลาห้วย
จานวน
1
สาย

4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
จานวน
2
แห่ง
บ่อโยก
จานวน
15 แห่ง
อื่น ๆ(ระบุ) ประปา
จานวน
11 แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรดิน
สภาพดินโดยทั่วไปของตาบลนาทองมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะการทาการ
เกษตรกรรม
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญได้แก่ หนองแบก,ห้วยค้อ
ทรัพยากรปุาไม้
ปุาไม้จะมีเฉพาะในพื้นที่สาธารณะหรือที่ดินของทางราชการที่มีการสงวนไว้
เช่น ปุาโคกหนองน้าใส,โคกเก่าค้อ,โคกหนองเขื่อนช้าง,โคกดินแดง เป็นต้น
5.2
มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน
2
รุ่น
จานวน
600 คน
ตารวจบ้าน
1
รุ่น
จานวน
25 คน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 2 รุ่น
จานวน
120 คน
กลุ่มสตรีหมู่บ้าน
11 คณะ
จานวน
220 คน
กลุ่มสตรี
จานวน
7 คณะ
6. ศักยภาพในตาบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
( 1 ) จานวนบุคลากร จานวน 34 คน ดังนี้
ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 9 คน
ตาแหน่งในส่วนการคลัง
จานวน 7 คน
ตาแหน่งในส่วนโยธา
จานวน 2 คน
ตาแหน่งในส่วนการศึกษา
จานวน 12 คน
ตาแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม
จานวน 3 คน
ตาแหน่งในส่วนสาธารณสุข
จานวน 3 คน
( 2 ) ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จานวน 11 คน
ปริญญาตรี
จานวน 19 คน
สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 9 คน
( 3 ) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ประมาณ 21,000,000 บาท
รายได้ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 9,500,000
บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง จานวน 355000 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ จานวน
1,145,000 บาท
รายได้อื่น ๆ
จานวน 7,110,000 บาท

ข. ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่
1) การรวมกลุ่มของประชาชน
จานวนกลุ่มทุกประเภท
จานวน 11 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
จานวน 11 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
จานวน 11 กลุ่ม
2 ) จุดเด่นของพื้นที(่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน)
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาทองในบ้านแบกเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การ
ทาการเกษตรกรรมเนื่ องจากมีคลองชลประทานไหลผ่ าน จึงทาให้ บ้านแบกเป็นแหล่ งผลิ ตพืช ผล
ทางการเกษตร เช่น ข้าว,แตงกวา,แตงแคนตาลูป,พริก,มะเขือเทศ,หน่อไม้ฝรั่ง และอื่น ๆ
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคคล
งบประมาณ และเครื่องมือ อุปกรณ์
2.3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
การพัฒนาในระยะที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทองแม้ว่าจะมีรายรับจานวนจากัดเมื่อ
เปรีย บเทียบกับ ภารกิจ หน้าที่ ๆ จะต้องดาเนินการเพื่อบริการประชาชนตาบลนาทอง แต่องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอง ร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน,ตาบลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถ
ดาเนินภารกิจที่ประชาชนมีความต้องการตามความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ เพื่อ
ขจัดแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
2.4 ปัญหาและข้อจากัดที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ต้องดาเนินการแก้ไขและปรับปรุง
มีดังต่อไปนี้
2.4.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- เส้นทางคมนาคมภายในเขต อบต.นาทองยังไม่สะดวกและไม่พอเพียง
- ระบบไฟฟูาและสาธารณะยังไม่พอเพียงกับความต้องการของชุมชน
- ระบบการผลิตน้าประปา
- การติดต่อสื่อสารไม่พอเพียงกับการขยายตัวของชุมชน (โทรศัพท์
สาธารณะ)
- ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล
- ปัญหาน้าเสีย
2.4.2 ปัญหาด้านแหล่งน้า
- ปัญหาขาดการพัฒนาแหล่งน้าในการอุปโภค-บริโภค
- แหล่งน้าในการทาการเกษตรตื้นเขิน
2.4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ราคาผลิตผลของสินค้าทางการเกษตรต่า
- ประชาชนขาดอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
- ปัจจัยในการผลิตมีราคาสูง ไม่คุ้มกับการลงทุน
- ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
- ขาดการรวมกลุ่มในการจาหน่ายสินค้า

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

- การอพยพแรงงานเข้าไปทางานในชุมชนเมือง
- ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
ปัญหาด้านสังคม
- การบริการสาธารณะยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับความช่วยเหลือ
- ปัญหาคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านการเมือง – การบริหาร
- ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
- ปัญหาความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล
- ปัญหาการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- วัสดุครุภัณฑ์ในการดาเนินงานและการให้บริการยังมีไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
- การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ปัญหาด้านสาธารณะสุข
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์,โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- ปัญหาโรคทั่วไป เช่น โรคเลปโตสไปโรซีส เป็นต้น
- ปัญหาขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ
ปัญหาด้านการศึกษา
- ปัญหาการขาดการสนับสนุนด้านการศึกษา
- ปัญหาการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปัญหาการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตาบลนาทอง
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล
- ปัญหาน้าเสียในชุมชน
- ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
ปัญหาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ปัญหาการขาดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ปัญหาขาดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปัญหา / ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปัญหา / ความต้องการ
ปัญหาถนนชารุด / ไม่ได้มาตรฐาน / ไม่เพียงพอ ทาให้การคมนาคมไม่สะดวก
ระบบการผลิตน้าประปาไม่ได้มาตรฐานความสะอาด
ปัญหาขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด
ปัญหายาเสพติด
ระบบกาจัดน้าเสีย
การติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์)
การปูองกันโรคภัยไข้เจ็บ
การศึกษาและวัฒนธรรม
ไฟฟูาสาธารณะ
การประกอบอาชีพ
ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ

2.4 ประเด็นหลักการพัฒนาประจาปีและแนวทางการพัฒนาประจาปี
วัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาประจาปี
1. เพื่อเป็นการวางแผนระยะสั้นตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้อง
ถิ่น รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
2. วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแต่ละสาขาของการพัฒนา
2.1 สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ปัญหา - เกิดจากเส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟูา ระบบประปายังไม่มี
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เปูาหมาย - เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีมาตรฐาน สามารถ
ให้สัญจรไปมาของประชาชน
- เพื่อให้มีแสงสว่างพอพียงทาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อผลิตประปาที่มีมาตรฐานในการอุปโภค –บริโภค
2.2 สาขาการพัฒนาแหล่งน้า
วัตถุประสงค์
ปัญหา

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการทาการเกษตร
- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้า
เพื่อใช้ในฤดูแล้งได้

- ปัญหาการขาดแหล่งน้าเพื่อกักเก็บน้า เช่น ขาดคลองชล
ประทาน
2.3 สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพและการสร้างรายได้อย่าง
ทั่วถึงและพอเพียงต่อการดารงชีพ
ปัญหา
- ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
- ขาดอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
เปูาหมาย - ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่มั่นคงต่อการดารงชีพ
2.4 สาขาการพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตาบล
นาทองให้มีคุณภาพ
- เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ ได้รับความช่วยเหลือ
- เพื่อให้มีหน่วยงานในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ตาบล
ปัญหา
- ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
- ขาดหน่วยงานในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ประชา ชน
เปูาหมาย - ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง
- จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
2.5 สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแบบใหม่
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีในทุก ๆ ด้าน
ปัญหา
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ทาง
การเมือง และการเลือกตั้งแบบใหม่
- ประชาชนไม่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือก
ตั้งแบบใหม่
- จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วน
ตาบล เพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมสุขภาพอานามัยที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อปูองกันและระงับโรคติดต่อ
ปัญหา
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นยังไม่
ทั่วถึง

- พบผู้ปุวยจากโรคติดต่อทุกปี เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
เปูาหมาย
- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขาภิบาลชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม
- ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
2.7 สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนตาบลนาทอง
- เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลนาทอง
ปัญหา
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา
เปูาหมาย
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้
กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลนาทอง
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริมนม อาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง
2.8 สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ - เพื่อลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดู
แลรักษา สภาพแวดล้อมปุาชุมชนของชุมชน
ปัญหา
- เกิดจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นต้น
เปูาหมาย
- สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมและปุาชุมชน
- จัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงรักษาระบบรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
2.9 การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัญหา
- ขาดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปูาหมาย - จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตาบลนาทองเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลนาทอง
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีให้กับทุก
หมู่บ้าน

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ขององการบริหารส่วนตาบลนาทอง พ.ศ.2558-พ.ศ.2562
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐
ซึ่งกาหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้
กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับ
ความสาคัญสูง ดังนี้
๑.๑ วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
๑.๒ พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่ านั้นคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่
ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กาหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใน
ช่ ว งเวลาที่ ก าหนด มี ก ารควบคุ ม ติ ด ตาม วั ด และประเมิ น ผล โดยการบริ ห ารจั ด การตามแผน
แผนงาน โครงการนั้น ๆจะต้องเป็ นการบริหารจัดการมี่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการ
ตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และสาหรับองค์การบริหารส่วนจัง หวัดนอกจากจะมีหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอานาจหน้าที่ในการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาว เพื่อให้ทราบทิศทางและความต้องการพัฒนาในอนาคต โดยการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้กาหนดให้ประชาชนและภาคประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้กระบวนการวางแผนของท้องถิ่น
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อ ให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาถูก
นาไปปฏิบัติได้จริง จาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ที่ยึดผลสาเร็จของงานเป็นเปูาหมายของ
การทางานและมีลักษณะการจัดทาที่มีความต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นแผนก้าวหน้า เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนานั้น ๆ ในทุก ๆระยะ 3 ปี (พ.ร.บ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16,17 และ
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6.5.4)
2. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ.2548 ได้กาหนดวิธีการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ แต่หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ไม่ได้มีการกาหนดกระบวนการประสาน
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
บัญญัติให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริห ารส่ ว นตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากจะมีหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอานาจหน้าที่ในการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ดังนั้นอานาจในการออกระเบียบปฏิบัติจึงแยกเป็น 2 ส่วน
2.1 กระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.2 คณะรัฐมนตรีมีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการประสานแผน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา

แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ งได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง
ศักยภาพของท้องถิ่น หมายถึง
- ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
- ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
- ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ต้นทุนด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ
- ต้นทุนทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จะสามารถนามาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น
การพัฒนาตามนโยบายการริเริ่มของท้องถิ่น
- ปัจจุบันท้องถิ่นมีสภาพการพัฒนา ดังนี้
ใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S)
จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity-o) และอุปสรรค (threat - T)
เป็นเครื่องมือ
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
- ด้านการบริหาร
- ระเบียบกฎหมาย
- บุคลากร
- งบประมาณ
- ฐานข้อมูล
- การประสานงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางาน
ด้านการบริหาร
การกาหนดส่วนราชการในองค์กรยังไม่สามารถกาหนดส่วนได้อย่างชัดเจน ขาดการวาง
แผนที่ดี การประสานงานยังขาดความร่วมมือเท่าที่ควร และขาดการกับดูแลอย่างจริงจัง
ระเบียบกฎหมาย
ด้านระเบียบกฎหมายรองรับยังไม่ครอบคลุมตามภารกิจหน้าที่ที่มากมาย
บุคลากร
บุคลากรยังไม่เพียงพอต่องานและภารกิจที่ถ่ายโอน
งบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติก็กาหนดแผนและขั้นตอนการกกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 กาหนดให้
จัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในปี 2553 จานวน 35% แต่ก็ยังไม่
สามารถที่จัดสรรได้ครบตามกฎหมายบัญญัติ จึงทาให้งบประมาณไม่เพียงพอ
ระบบฐานข้อมูล
ขาดฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และฐานข้อมูลรวม
การประสานงาน
ขาดการประสานความร่วมมือเท่าที่ควรจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในพื้นที่

ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์
ขาดทรัพยากรในการบริห าร เครื่องมือในการบริหารจัดการมีน้อย เมื่อเปรียบกับภารกิจที่
เพิ่มขึ้น
ปัจจัยภายนอก
- นโยบายส่งเสริมการสร้างครัวโลก เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ
- นโยบายสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ E- Commerce ของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- นโยบายส่งเสริม OTOP เพื่อการแข่งขัน
- นโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- กระแสความต้องการอาหาร พลังงานทดแทนที่สะอาดสูง
- สามารถใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตพืชเศรษฐกิจ พลังงานทดแทน
ด้านการเมือง
มีความขัดแย้งในการบริหารงาน เกิดกลุ่มผลประโยชน์ในองค์กร
ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ยังไม่ได้รับการพัฒนาจึงต้องการ
การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายได้ของประชาชน
ภัยคุกคาม
- ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจมีความผันผวน เช่น ราคาน้ามันสูง ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า
- ความผันผวนทางสภาพ ดิน ฟูา อากาศ ทาให้เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทาให้นโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง
- การแข่งขันในตลาดโลกทาให้เกิดคู่แข่งทางการผลิต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่1 1ตาม พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 6)2542 ได้กาหนดบทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชน และความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงิน การคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง และยังมีบทบาท หน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น โดยให้มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่ นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่ มจังหวัด จังหวัด อาเภอ และ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
4. การพัฒ นาบนฐานความหลากหลายทางชีว ภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
5. การเสริมสร้างธรรมภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด(ร้อยแก่นสารสินธิ: ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ )
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสาร”
“ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรมเกษตร และสังคมน่าอยู่”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลกร

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทางด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรม
4.2 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สร้างงานเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาสิ่งแวดล้อม
เอาชนะความจน ชุมชนเข้มแข็ง”
4.3 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ
ภารกิจหลักที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ภารกิจหลักที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ภารกิจหลักที่ 4 พัฒนาด้านสังคม
ภารกิจหลักที่ 5 ปรับปรุงพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ภารกิจหลักที่ 6 พัฒนาด้านสาธารณสุข
ภารกิจหลักที่ 7 พัฒนาด้านการศึกษา
ภารกิจหลักที่ 8 จัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภารกิจหลักที่ 9 ส่งเสริมการศึกษา สร้างการเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบน้าประปา ไฟฟูา มีความเพียงพอใช้และขยายเขตครอบคลุม
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
3. ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
4. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ
5. ตาบลนาทองเป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ
6. ตาบลนาทองเป็นแหล่งผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ
7. ส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา
9. พัฒนาด้านสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เสริมสร้างและบารุงรักษา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้อง
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

- ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งให้เป็นระบบเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการประปาเพื่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
1.2 จัดให้มีการสื่อสารโทรคมนาคม
- การติดตั้งหลอดไฟ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ขยายเขตการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ขององค์การบริหาร
2. ด้านแหล่งน้า
ส่วนตาบล
2.1 จัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้าที่ตื้นเขิน - ขุดลอกหนองน้าเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาขาดน้าในการโดยการขุดลอกแหล่งน้าให้ประสิทธิภาพ
ทาการเกษตร และแก้ไขภัยแล้ง
3.. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมี
- ส่งเสริมการดารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเอง
รายได้พอเพียงต่อการดารงชีพ
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- ส่งเสริมให้มีตลาดรองรับผลผลิตเพื่อเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าของชุมชน
3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ภูมิ
- ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนรู้จักการใช้ภูมิปัญญา
ปัญญาท้องถิ่นในการดารงชีวิตและการ
ท้องถิ่นในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
- ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค
3.3 ให้มีบริการด้านเศรษฐกิจอย่างมี
- พัฒนาระบบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับภาคเอกชน
- ยกระดับมาตรฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นถึง
ความร่วมมือกับชุมชนอย่างใกล้ชิด
- ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ราษฎร์ที่ว่างงานอย่างทั่วถึง
3.4 ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพอย่างทั่วถึง - ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดของประชาชน
มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
4.. ด้านสังคม
4.1 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ - สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
พิการ คนชรา ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
คนชรา ให้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ
4.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน - สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตาบลในการพัฒนาท้องถิ่น

5. ด้านการเมืองการบริหาร
5.1 ให้ความรู้แก่ สมาชิกสภา อบต.
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นต่อประชาชน
5.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนในบทบาท
หน้าที่ของ อบต. ต่อประชาชน
5.3 ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6. ด้านสาธารณสุข
6.1 กาจัดโรคเฝูาระวัง และปูองกัน
โรคติดต่อร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นใน
พื้นที่ตาบลนาทอง เช่น ไข้เลือด
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
6.2 แก้ไขปัญหาสาธารณสุขหมู่บ้าน

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต.เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ อบต.ต่อประชาชน
- จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในบทบาท
หน้าที่ของ อบต. ต่อประชาชน
- จัดให้มีการอบรมประชาชาคมมในพื้นที่ตานาทองได้เข้าใจ
การปกครองระบบประชาธิปไตย
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น ทรายอะเบท
กาจัดลูกน้ายุงลาย น้ายาเคมีในการกาจัดยุงลาย จัดซื้อ
รองเท้าบูทให้กับประชาชนในการปูองกันโรคเลปโตสไปโรซีส
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
แก่ประชาชน

7. ด้านการศึกษา
ประชาชนได้รับบริการทางการศึกษาทุก
- การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการศึกษา
ระดับที่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกเพศ ทุกวัยได้รับ
โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรศาสนาและ การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี ตามอัธยาศัยและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการศึกษา
ความเหมาะสม
ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างสม่าเสมอโดย
เน้นให้มีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชาวบ้านบ้าน
ให้เกิดการผสมผสานกับองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์พัฒนาท้องถิ่น

8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ มีจิตสานึก และมีส่วน
ร่วมในการจัดการ

9. ด้านประเพณีวัฒนธรรม
9.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้นาองค์กรชุมชนมี
ความเข้าใจในการกระจายอานาจ การจัดการศึกษา ใน
ระดับโรงเรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอย่างแท้จริง
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีระบบและจัดหาอุปกรณ์ในการพิทักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บ้าน ชุมชน เช่น การปลูกปุา การดูแลรักษาปุาชุมชน
การรณรงค์ลดการใช้สารเคมีทั้งบ้านเรือนและทางการ
เกษตร โดยใช้พืชสมุนไพรธรรมชาติและปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
- สนับสนุนให้มีสถานที่ และพัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
-ปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีท้องถิ่น
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตาบลนา
ทอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ กล่าวคือ มีการกระจายอานาจ
การบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพัฒนา
ศักยภาพและกระจายอานาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการ
บริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2557-2559)
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
1. สนับสนุนการกระจายอานาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแลความ
เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นโดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่ม
อานาจให้ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร และค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
จัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยคานึงถึงความจาเป็นและ
เหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น
2. สนับสนุนการการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
และปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน และมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนและการทางานตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของท้องถิ่น
3. ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมภาคและ
ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนไม่ซ้าซ้อนเพื่อสามารถดาเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกันและประสานการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการเร่งรัดการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกรายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
4. บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่น
โดยสนับสนุนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับภาคตลอดจนเชื่อมโยงกับแผน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของ
การจัดทาแผน

5. สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้สอดคล้องรับกับระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจัดตั้งเป็นแบบมหานคร
6. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้องชอบธรรม และส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ
7. จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานแลสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ พร้อมทั้งการพัฒนา
ราชการโดยเฉพาะข้าราชรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกาลังสาคัญของภาคราชการในอนาคต
8. ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่แตกต่างกันตามพื้นที่
ตามการแข่งขันของการจ้างงานในแต่ละสายอาชีพที่เหมาะสมและตามความจาเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไว้
ในราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2.3 แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2554-2558)
วิสัยทัศน์ “มหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่
อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ”
เป้าประสงค์
1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และรับผิดชอบต่อสังคม
4. สังคมร่มเย็นเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
1. ปรับโครงสร้างการผลิตให้เอื้อต่อการผลิตและการแปรรูปเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน
ทดแทน
กลยุทธ์
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างการผลิตเกษตรอาหารและเกษตร
พลังงานทดแทน
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตร สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ
- ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปการเกษตร
- พัฒนาระบบการจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพานิชยกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และคานึงถึงการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล

กลยุทธ์
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- สร้างเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
3. ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์
- เพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
- แสวงหาช่องทางในการลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
- สร้างช่องทางใหม่ ๆในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะให้ทั่วถึง
4. สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
กลยุทธ์
- ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมที่ดีงามและสานึกสาธารณะให้แก่
ประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีงามของสังคม
- บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ภายใต้หลักนิติธรรมและคุณธรรม

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน
พันธกิจ
1. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๒. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
๓. จัดให้มีการสื่อสารโทรคมนาคมคลอบคลุมทุกพื้นที่
เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒ นาบารุ ง รั กษาเส้ นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงาน
ก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
4. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง
5. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้าอย่าง
เพียงพอ
6. เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
2. ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยมีการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
3. กลุ่มเปูาหมายได้รับการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
4. ก่อสร้างทางระบายน้าในฤดูน้าหลาก ปูองกันน้าท่วมขัง
5. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
6. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
7. ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
8. หมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
9. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
10. ประชาชนมีน้าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง
- ร้อยละของ อปพร.ได้รับการฝึกทบทวน
คมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต - จานวนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อ
เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด
ระบายน้า
- จานวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง
- จานวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูา ประปา - ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้มี
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูา
คุณภาพดีขึ้น
สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
- ร้อยละของครัวเรือนมีน้าสะอาด

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้า สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
พันธกิจ
1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้าการเกษตร
๒. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น
เป้าประสงค์

๑. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้าทาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้หมู่บ้านเสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
๓. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ลาคลอง และทางระบายน้าสามารถส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
๓. ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยมีการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
๔. แหล่งน้าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ประชาชนมีน้าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้า - จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
เพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค - จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง
2. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปูองกันและ
เช่น ปูองกันน้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น
บรรเทาสาธารณภัย
- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการ
ประสบสาธารณภัย
- ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้รับการส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้า สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั ความรู้ความเข้าใจและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับ สนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุ ขภาวะของ
ชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมา
ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น
2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยาย
ผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
5. ประชาชนได้ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นใน
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

-

3. ให้มีบริการด้านเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดย

ร่วมมือกับภาคเอกชน

-

4. ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพอย่างทั่วถึงมีรายได้

เพียงพอต่อการดารงชีพ

-

ส่งเสริมการดารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและ
พึงตนเอง
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน
เศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค
พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
ยกระดับมาตรฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นถึง
ความร่วมมือกับชุมชนอย่างใกล้ชิด
ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ราษฎร์ที่ว่างงานอย่าง
ทั่วถึง
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดของ
ประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสิ้นค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาด้านสังคม
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมารช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา ให้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ
๒. สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการออกความคิดเห็นต่างๆ
3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
2. สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ทุกคน
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้การ
สงเคราะห์/พัฒนา
- จานวนกองทุนที่สนับสนุน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา คน - จานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
๓.สนับสนุนมาตรการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
และยาเสพย์ติดทุกประเภท
๔. สนับสนุนและสนับสนุนการดาเนินงานด้านความ
มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกัน
และ ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล
- จานวนครั้งที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่ งใส การมีส่วนร่วม และ
รับผิดชอบ)
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1.

เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ ง

ที่ดี
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตาม หลักธรรมาภิบาล
-

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

จานวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม
จานวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ
จานวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพิ่ม
อัตรากาลัง
จานวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี
จานวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่
จานวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุง
การบริหารงาน
จานวนข้อบัญญัติ อบต.ที่ออกบังคับใช้
จานวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
จานวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนครั้งที่มีการจัดการประชาคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสาธารณสุ ข ปู อ งกั น โรค และมี ก ารเฝู า ระวั ง รั ก ษามาตรฐาน

มีอาหารปลอดภัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพติด
๔. เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกกาลังกาย
๕. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
๒. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
๓. เด็กและเยาวชนได้ออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพย์ติด
๔. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกาลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและปูองกัน โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น -

-

จานวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
จานวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการ
สนับสนุน
จานวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร
จานวนกองทุนด้านสุขภาพ
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

-

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
จานวนครั้งที่จัดการแข่งขัน
จานวนครั้งที่มีการจัดหา
จานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ

-

2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรการอาหารสะอาดและ

ปลอดภัย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
การพัฒนาด้านการศึกษา
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศูนย์ฯ ทั้ง 6 ด้าน
- จานวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชน
ทั้งในและนอกระบบ
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ - จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ
๔. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย
- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา
- จานวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
๑. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
๓. ปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
เป้าประสงค์

๑. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. เพื่อให้หมู่บ้านเสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนให้น่าอยู่
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์

1. กลุ่มเปูาหมายได้รับการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
๒. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
- ครัวเรือนที่ได้รับการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้า สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๙
การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรม
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบุญประเพณีท้องถิ่น
เป้าประสงค์

๑. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย
- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา
- จานวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยง
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

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

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างด้าน
พื้นฐาน

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
เพื่อเป็นทางระบาย
ก่อสร้างทาง
น้าไม่ให้ท่วมขังในฤดู ระบายน้าในฤดู
น้าหลาก
น้าหลาก
ปูองกันน้าท่วม
ขัง
การพัฒนาบารุงรักษา เส้นทาง
เส้นทางคมนาคม
คมนาคมที่มี
ระบบสาธารณูปโภค มาตรฐาน
สาธารณูปการและ
เพิ่มขึ้น
งานก่อสร้างต่างๆที่ได้
มาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เส้นทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ไป-มา

58

ค่าเปูาหมาย
59 60 61

62

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม เช่น
ถนนลูกรัง ถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ให้มี
คุณภาพดีอยู่
ตลอด

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
โครงการ
ก่อสร้าง

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
โครงการ
ก่อสร้าง

จานวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นถนน
ลูกรังได้
ก่อสร้างเป็น
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้นทุกปี

จานวน
เส้นทางที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ทุกปี

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล.พร้อม
ที่ปิดเปิด
โครงการวางท่อระบายน้า
โครงการก่อสร้างถนน
คสล.

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดย
วิธีการกลบหลุมบ่อ/ปรับ
เกรด

หน่วย
รับผิดชอบ
กองช่าง

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

กองช่าง

สานัก
ปลัด

กองช่าง

สานัก
ปลัด

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

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี
ยุทธศาสตร์ด้าน ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง
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100

100

100

100

100

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา ประปา
สาธารณูปโภค
ระบบสื่อสารให้
มีคุณภาพดีขนึ้

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช้

เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะให้ส่อง
สว่าง

จานวนหมูบ่ ้าน
ที่มีไฟฟูา
สาธารณะส่อง
สว่างอย่าง
ทั่วถึง

10

10

10

10

10

จานวน
หมู่บ้านได้รับ
การติดตั้ง/
ซ่อมแซม
ไฟฟูา
สาธารณะให้
ใช้งานได้ดีทุก
แห่ง

เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างปลอดภัย
และมีคุณภาพ

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
คุณภาพและ
สะอาด
ปลอดภัย

100

100

100

100

100

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาด
และปลอดภัย
จานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับความ
เดือดร้อน

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
บารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้ นอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีนา้
เพียงพอ

แหล่งน้าอุปโภค
บริโภคได้รับ
การปรับปรุง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1

1

1

1

1

ความก้าว
โครงการ/กิจกรรม
หน้าของ
เปูาหมาย
ร้อยละ
โครงการขยายเขตไฟฟูา
100 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้
ไฟฟูา
สาธารณะ
ในหมู่บ้าน
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้สามารถ
ใช้งานได้ดี
ทุกแห่ง
(60 จุด)
ทุกหมู่บ้าน
มีน้า
อุปโภค
บริโภค
ร้อยละ
100
ปีละ 1
แห่ง

หน่วย
รับผิดชอบ
กองช่าง

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
ในหมู่บ้าน

กองช่าง

สานัก
ปลัด

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

กองช่าง

สานัก
ปลัด

กองช่าง

สานัก
ปลัด

โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้ น

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

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์
อปท.ในเขต
อปท.
ตามพันธกิจ
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพื่อการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้าน แหล่งน้าทาการเกษตร
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ลาคลอง
ลาเหมือง
และทาง
ระบายน้า
สามารถส่งน้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้า
การเกษตร

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
แหล่งน้าที่
ได้รับการ
พัฒนาและ
ฟื้นฟู

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
คลองส่งน้า
จานวน 4
สาย

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
แหล่งน้าที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
และ
ก่อสร้าง

ปีละ 1 แห่ง โครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างแหล่งน้าในและนอก
เขตชลประทานเพื่อ
การเกษตร เช่น หนองน้า
สาธารณะ

โครงการขุดลอก
- ลาคลอง
- ลาเหมือง
- ทางระบายน้า
- หนองน้าสาธารณะ

หน่วย
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

-

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

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่๒
บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้า
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เช่น ภัยแล้ง
น้าท่วม
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

เพื่อให้หมู่บ้านเสี่ยงภัย
ได้เตรียมพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีและ
ปลอดภัย
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10

10

10

10

10

100 100 100 100 100
ร้อยละของ
หมู่บ้านเสี่ยง
ภัยมีการ
ดาเนินการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสา
ธารณภัย
100 100 100 100 100
เปูาหมาย
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสา
ธารณภัย

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

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จากการ
ประสบสา
ธารณภัย

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ร้อยละ
100 ของ
ครัวเรือนที่
ประสบภัย
พิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
หมู่บ้าน
เสี่ยงภัย
เปูาหมาย
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
สาธารณภัย

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

โครงการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองช่าง

ร้อยละ
100 ของ
ประชาชนที่
ประสบภัย
พิบัติได้รับ
การ
ช่วยเหลือ

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (ขณะเกิด
ภัย หลังเกิดภัย)

กองช่าง

สานัก
ปลัด

ร้อยละ
100 ได้รับ
การส่งเสริม
การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหาสา
ธารณภัย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

กองช่าง

สานัก
ปลัด

โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลัง
ภัยธรรมชาติ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สิ้นค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคม
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อส่งเสริมและ
ยุทธศาสตร์ด้าน สนับสนุนสร้างความ
เศรษฐกิจ
เข้มแข็งแก่กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่
อาหารเพื่อสุขภาวะของ
ชุมชน

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
กลุ่ม
เกษตรกร
และกลุ่ม
อาชีพมีความ
เข้มแข็งขึ้น

ดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ
เกษตรยั่งยืนฯ
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10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาแหล่งทุน
เพื่อการผลิตด้าน
การเกษตร

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนกลุ่ม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
หมู่บ้านละ
1 กลุ่ม
(10
หมู่บ้าน)

จานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม
จานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน
จานวนกลุ่ม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

1 ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุน
ชุมชนและส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งทุน

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับ
สนุน
สานักปลัด ส่วน
การคลัง

ส่งเสริมการลงทุน ข้อมูลการ
ขยายสภาพทางเศรษฐกิจ
อย่างเป็นระบบ
10 หมู่บ้าน สนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน

สานักปลัด

ส่วน
การคลัง

สานักปลัด

ส่วน
การคลัง

1 กองทุน

สานักปลัด

-

โครงการกองทุนสนับสนุน
การขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหาร
เพื่อสุขภาวะของชุมชน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สิ้นค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคม
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่๓
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มอย่างยั่งยืนและลด
ค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
แหล่งเรียนรู้
ทางด้าน
การเกษตร
เพื่อส่งเสริม
การฝึกอบรม
การประกอบ
อาชีพและ
ขยายผลตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง

58

59

3

3

ค่าเปูาหมาย
60 61
3

3

62
3

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมด้านการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
โครงการ

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ
3 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

1.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการทาเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทางเลือก
เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฎีใหม่

สานักปลัด

2. โครงการส่งเสริมการปลูก
พืช
3. การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
1

1

1

1

1

จานวนศูนย์
เรียนรู้

1 ศูนย์
เรียนรู้

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สิ้นค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนิน
ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม กิจกรรม
การพัฒนา
อาชีพ เพือ่ นาไปสู่
ฝึกอบรม
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ให้กับกลุ่ม
อาชีพ/กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน
ให้มีอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมเพิ่ม
แก้ปัญหาและมุ่ง
รายได้ให้
พัฒนาสังคม
ครัวเรือน
ตามแนวทาง
ส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนได้
เศรษฐกิจ
ให้ประชาชนมีความรู้
ดาเนินชีวิต
พอเพียง
เข้าใจและนาหลัก
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญา
พอเพียงมาใช้ในการ
เศรษฐกิจ
ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง พอเพียง

ค่าเปูาหมาย
60 61

58

59

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

62

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมและ
สนับสนุนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนกลุ่ม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ 1
กลุ่ม

ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจและนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวิต

จานวน
โครงการที่
ดาเนินงาน

ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้านอาชีพ

สานักปลัด

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ

สานักปลัด

2. ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
จานวน
ครัวเรือนที่
จัดทาบัญชี
ครัวเรือน

ปีละ 1
โครงการ

โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน

สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่๔
แก้ปัญหาและมุ่ง ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาสังคมตาม พัฒนาสังคม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา คน
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

58

ค่าเปูาหมาย
59 60 61

62

3

3

3

3

3

5

5

5

5

1

1

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
กลุ่มเปูา
หมายที่
ได้รับการ
สงเคราะห์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
3 กลุ่ม
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ปวุ ยเอดส์

ส่วน
การศึกษา

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

5

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

5
-โครงการสงเคราะห์และ
โครงการ/ปี พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
-ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
-ส่งเสริมกิจกรรมคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
-ส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน
-ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและ
เยาวชน

สานัก
ปลัด

ส่วน
การคลัง

1

จานวน
กองทุนที่
สนับสนุน

1 กองทุน

สานัก
ปลัด

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลลาประดา

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กร
และบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวน
การมีส่วนร่วม
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพื่อพัฒนาระบบการ
มีการบริหาร
ยุทธศาสตร์ด้าน บริหารจัดการที่ดีมี
จัดการ
พัฒนาการเมือง ประสิทธิภาพตาม
ตามหลัก
การบริหาร
หลักการ
ธรรมาภิบาล
บริหารกิจการบ้านเมือง มีประสิทธิ
ที่ดี
ภาพ

ค่าเปูาหมาย
60 61

62

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมพัฒนา
ระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคม
จานวน
กิจกรรม

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ 3
กิจกรรม

58

59

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

จานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

1

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

จานวนครั้ง
ที่
ดาเนินการ
จานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง
จานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง

จานวนครั้ง
เข้ารับการ
อบรม
จานวนครั้ง
ที่จัดหา

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้ประชาชนและ
องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและบริหารท้องถิ่น

1 กิจกรรม/ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ปี
ตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
1 ครั้ง/ปี ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้
ทักษะแก่บุคลากรในองค์กร
1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เครื่องมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการ
ปรับปรุงและเพิ่มอัตรากาลัง
บุคลากรให้สามารถบริการให้
ครบทุกระดับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใน
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ
รองรับการบริการประชาชน
เสริมสร้างและปรับปรุงการ
บริหารงานเพื่อบริการ
ประชาชนสู่มาตรฐานสากล

หน่วยรับ
ผิด
ชอบ
สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
ทุก
หน่วย
งาน

สานักปลัด

ทุก
หน่วย
งาน
ทุก
หน่วย
งาน
-

สานักปลัด
ทุกสานัก/
กอง/ส่วน
สานักปลัด
ส่วนการ
คลัง
กองช่าง
สานักปลัด

ทุก
หน่วย
งาน
สานัก
ปลัด
สานัก
ปลัด
ทุก
หน่วย
งาน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กร
และบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวน
การมีส่วนร่วม
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพื่อพัฒนาระบบการ
มีการบริหาร
ยุทธศาสตร์ด้าน บริหารจัดการที่ดีมี
จัดการตาม
การพัฒนา
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมา
การเมืองการ
หลักการ
ภิบาลมี
บริหาร
บริหารกิจการบ้านเมือง ประสิทธิภาพ
ที่ดี
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ประชาชนมี
ร่วมในการบริหาร
ส่วนร่วมเสนอ
จัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง
แก้ปัญหาใน
ท้องถิ่น

58

ค่าเปูาหมาย
59 60 61

62

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา
ภิบาล

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
ข้อบัญญติ
อบต.ที่ออก
บังคับใช้

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
1 ฉบับ/ปี

จานวนของ
ประชาชนที่
ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1 ครั้ง/
เดือน

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

ออกข้อบัญญัติ อบต.เพื่อ
ควบคุมการจัดระเบียบสังคม

สานักปลัด

โครงการเวทีวาระประชาชน
ระดับตาบล

สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
ทุก
หน่วย
งาน

ทุก
หน่วย
งาน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์
อปท.ในเขต
อปท.
ตามพันธกิจ
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
แก้ปัญหาและมุ่ง ยุทธศาสตร์ด้าน คุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาสังคมตาม สาธารณสุข
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่
มีคุณภาพ
และ
มาตรฐาน
อย่างเท่า
เทียม

58

59

1

1

ค่าเปูาหมาย
60 61
1

1

62
1

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

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนกลุ่ม
ที่ส่งเสริม

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพการ
ออกกาลังกาย

หน่วย
รับผิดชอบ
สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์
อปท.ในเขต
อปท.
ตามพันธกิจ
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพื่อให้ประชาชนทุกคน
แก้ปัญหาและมุ่ง ยุทธศาสตร์ด้าน มีสขุ ภาพแข็งแรง
พัฒนาสังคมตาม สาธารณสุข
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีอุปกรณ์กีฬาได้ออก
กาลังกายและห่างไกล
ยาเสพติด
เพื่อให้ประชาชนมี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการได้ออก
กาลังกาย

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
การแข่งขัน
กีฬาและ
นันทนาการ
ให้ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
เด็กและ
เยาวชนได้
ออกกาลัง
กายและ
ห่างไกลยา
เสพติด
มีสนามกีฬา
และสวน
นันทนาการ
ให้ประชาชน
ได้ออกกาลัง
กายมีสุขภาพ
แข็งแรง
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4

4

4

4

4

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนครั้ง
ที่จัดการ
แข่งขัน

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
4 ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด 2 ครั้ง

หน่วย
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

ส่วน
การศึกษา

สานัก
ปลัด

ส่วน
การศึกษา

สานัก
ปลัด

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์

1

1

1

1

1

จานวนครั้ง
ที่จัดหา

1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

1

จานวน
สนามกีฬา
และสวน
นันทนาการ

1 แห่ง/ปี

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนสัมพันธ์
จัดหาวัสดุอปุ กรณ์กีฬาให้กบั
เด็กและเยาวชนภายในตาบล
ลาประดา

ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาและ
สวนนันทนาการ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ ๗
แก้ปัญหาและมุ่ง ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาสังคมตาม การศึกษา
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา ส่งเสริมให้
เด็กเล็กให้มีคุณลักษณะ ศูนย์พัฒนา
ที่พึงประสงค์ให้ได้ตาม เด็กเล็กที่ได้
เกณฑ์มาตรฐาน 6
มาตรฐาน
ด้าน
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6

6

6

6

6

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนา
ศูนย์ฯ ทั้ง
6 1 ด้าน

ความก้าว
โครงการ/กิจกรรม
หน้าของ
เปูาหมาย
6 กิจกรรม/ โครงการส่งเสริมตามแนวทาง
ปี
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
6 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ด้านส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ด้านการ
บริการอาหารสะอาดและ
ปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม
สะอาดและปลอดภัย ด้าน
บุคลากร และด้านการมีสว่ น
ร่วมของผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

หน่วย
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลลานาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
เพื่อพัฒนาทางด้าน
การศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาและ
อนุรักษ์ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี

ค่าเปูาหมาย
60 61
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3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

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

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
สถานศึกษา
ทีต้องดูแล

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
3 แห่ง

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ

ส่วน
การศึกษา

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินงาน

1
โครงการส่งเสริมและ
โครงการ/ปี พัฒนาศักยภาพทางด้าน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา

สานัก
ปลัด

5
โครงการส่งเสริมและ
โครงการ/ปี อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทย
เช่น วันลอยกระทง
วันแม่ วันพ่อ วันเด็ก
วันราลึก ร.5

ส่วน
การศึกษา

สานัก
ปลัด

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินงาน

5 กิจกรรม/ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ปี
พระพุทธศาสนา เช่น
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันสงกรานต์ วันออก
พรรษา วันเข้าพรรษา

ส่วน
การศึกษา

สานัก
ปลัด

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

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘
ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชน
ร่วมกัน
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
หมู่บ้านให้มี
สภาพที่ดีขึ้น

ประชาชน
สามารถกาจัด
ขยะมูลฝอย
ได้อย่างถูก
สุขลักษณะ
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3

3

3

1

1

3

1

3

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม

ครัวเรือนที่
กาจัดขยะ
มูลฝอยที่
ได้รับการ
กาจัดอย่าง
ถูกสุข
ลักษณะ

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ 3
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้น
ในที่สาธารณะ

สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
ทุก
หน่วย
งาน

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

1 ครั้ง/ปี

รณรงค์สร้างจิตสานึกให้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รณรงค์สร้างจิตสานึกในการ
กาจัดขยะมูลฝอย

สานักปลัด

ทุก
หน่วย
งาน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๙
ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนา
ประเพณี
วัฒนธรรม

เพื่อสืบทอด ฟื้นฟู
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
ชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชน
สืบทอด ฟื้นฟู
อนุรกั ษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ปราชญ์
ชาวบ้านใน
ชุมชนท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

ค่าเปูาหมาย
60 61

58

59

62

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนรุ่นที่
อบรม

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
1 รุ่น/ปี

ส่งเสริม พัฒนา
จานวน
และอนุรักษ์
แหล่งเรียนรู้
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์
ชาวบ้าน
จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินงาน

10 แหล่ง
เรียนรู้/ปี

โครงการ/กิจกรรม
โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสานึกในจริยธรรมและ
คุณธรรม

ส่วน
การศึกษา

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน

ส่วน
การศึกษา

สานัก
ปลัด

ส่วน
การศึกษา

สานัก
ปลัด

1
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการ/ปี การเรียนรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วย
รับผิดชอบ

