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คํานํา 
 

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  นโยบายของรัฐบาล  
และกระบวนการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนไปตามหลักการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542    กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตางๆ หลายประการที่อาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต  จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  เพื่อรองรับ
เหตุการณและภารกิจตางๆ ใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ซึ่งจัดทําข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548    เปนแผนพัฒนา
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หมูบานและชุมชนตามกระบวนการมีสวนรวมของประชาคมระดับหมูบานและตําบล  ตลอดจนการนําแผน
ชุมชนมาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา 

 

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะสามารถ
ตอบสนองตอการพัฒนาที่ยั่งยืน  เกิดประโยชนสูงสุดตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนตอไป 
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บทท่ี  1  บทนํา 
 ----------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2548  กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาเปนของตนเอง  และประเภทของ
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กําหนดไว  2  ประเภท  คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาระยะยาว  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  และ
นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 

2. แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน(Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนและ
จัดทําทุกป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา  ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น  และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง 
ทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงสูไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  
เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหมุงไปสูสภาพการณอยาง
เทาทันตอการเปล่ียนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน
และเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปสูการแกไข
ปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
 

 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.   เปนการวางกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    นโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ   แผนชุมชน   นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น         และที่สําคัญเปนการวางแผนที่เปนความตองการของ 
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ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว เปนการกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน ภารกิจและ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ภายใน  5  ป  ขางหนา 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการวิเคราะหรวบรวมสภาพปญหา และความ
ตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนสอดคลองกับศักยภาพขององคการบริหาร
สวนตําบล  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายไวอยางชัดเจน
เปนการลดความเส่ียงในการบริหารการจัดการ  ชวยพัฒนาแรงจูงใจ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการ
สรางสรรค การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. เปนแผนที่กําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ  ตลอดจนวัตถุประสงค  เปาหมาย  และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร
ดานนั้น ๆ  ซึ่งแผนดังกลาวจะเปนตัวชี้วัด   และทิศทางการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.  ไปสูการ
ปฏิบัติในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 
 

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาใหชัดเจน  
2. เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองของทองถิ่น 
3. เพื่อใชเปนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นที่สัมพันธและสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผน
ชุมชน  และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

 
 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.   มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาในระดับชาติ  ระดับจังหวัด  และระดับอําเภอ    จึงกําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา
ออกเปน 9 ข้ันตอน   ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ข้ันตอนที่ 2  การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 
  ข้ันตอนที่ 3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 
  ข้ันตอนที่ 4  การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 
                        ข้ันตอนที่ 5  การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข้ันตอนที่ 6  การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 
  ข้ันตอนที่ 7  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น    
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  ข้ันตอนที่ 8  การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
  ข้ันตอนที่ 9  การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล   สามารถดําเนินการพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีเปาหมาย 

2. ประหยัดเวลา  บุคลากร และงบประมาณในการดําเนินการ 
3. สามารถวิเคราะหหรือศึกษาแนวทางการพัฒนาทองถิ่นไดอยางเปนระบบ   มีแนวทางการ

พัฒนาและมีเปาหมายที่ชัดเจน 
4. ชวยใหทราบถึงแผนการที่จะดําเนินการพัฒนาในชวง  5  ปขางหนา 
5. ใหทราบถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. นโยบายของ

รัฐบาล  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับอําเภอ  
แผนชุมชน  และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่นของผูบริหารทองถิ่น(นายก อบต.) 

 
 
 
 

------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 สภาพท่ัวไป 
      1.  ท่ีตั้ง / อาณาเขตของตําบล  

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูทางทิศตะวันตก
ของอําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีระยะทางหางจากอําเภอปากพนัง  ประมาณ  9  กิโลเมตร 
และตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ  26  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้
   ทิศเหนือ   จด ตําบลปากพนังฝงตะวันตก  และคลองนอย  
           ทิศใต    จด ตําบลบานใหม 
          ทิศตะวันออก   จด ตําบลหูลอง 
     ทิศตะวันตก   จด ตําบลคลองนอย 

2.  เน้ือท่ี   
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ   มีพื้นที่โดยประมาณ  31.78  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนเนื้อ

ที่ประมาณ  19,862  ไร  
    3.  ภูมิประเทศ   

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ มีลักษณะภูมิประเทศ เปนพื้นที่ราบลุมฝนตกชุก  ในฤดูฝนมีน้ํา
ทวมขัง  เหมาะแกการทําการเกษตร  ทําสวน  
    4. จํานวนหมูบาน    

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ มีจํานวนหมูบาน  จํานวน  13  หมูบาน  ดังนี ้
 หมูที่ 1  ชื่อ บานงิ้ว 
 หมูที่ 2  ชื่อ บานนาตีน 
 หมูที่ 3  ชื่อ บานนาตก 
 หมูที่ 4   ชื่อ บานตรงบน 
 หมูที่ 5  ชื่อ บานเกาะพุด 
 หมูที่ 6  ชื่อ บานหัวไทร 
 หมูที่ 7  ชื่อ  บานเสม็ดเอน 
 หมูที่ 8  ชื่อ บานคลองสุขุม 
 หมูที่ 9  ชื่อ บานบางสระ 
 หมูที่ 10  ชื่อ บานบางอิฐ 
 หมูที่ 11  ชื่อ บานขุนถนน 
 หมูที่ 12  ชื่อ บานคลองนอย 
 หมูที่ 13  ชื่อ บานคลองควาย 
 5. ทองถ่ินอ่ืนในตําบล   

ไมมีทองถิ่นอ่ืนอยูในตําบล 
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 6. ประชากร   

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  มีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน  6,356  คน    แยกตามหมูบาน 
ครัวเรือน  เพศ  และรายชื่อกํานัน  ผูใหญบาน  ดังตอไปนี ้

จํานวนประชากร 
หมูท่ี ช่ือ 

จํานวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

ช่ือ-สกุล 
กํานัน/ผูใหญบาน 

1 บานงิ้ว 32 57 63 120 นายประดิษฐ  แดงเอียด 
2 บานนาตีน 69 137 151 288 นางเนียบ  นนทรังสี 
3 บานนาตก 80 211 203 414 นายภักดี  ขวัญศรี 
4 บานตรงบน 80 154 151 305 นางวิน  รักษาคง 
5 บานเกาะพุด 117 219 227 446 นายสงา  รอดพันช ู
6 บานหัวไทร 194 382 388 770 นายทวี  สุขอินทร 
7 บานเสม็ดเอน 172 291 319 610 นายนิโรจน  เอียดแกว 
8 บานคลองสุขุม 161 293 254 547 นายสรพงศ  หนูแกว 
9 บานบางสระ 229 408 423 831 นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ ์

10 บานบางอิฐ 110 240 229 469 นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ 
11 บานขุนถนน 83 155 155 310 นายสุธี  ทองแกว 
12 บานคลองนอย 168 303 313 616 นายประโยชน  จินดาวัฒน 
13 บานคลองควาย 148 311 319 630 นายโสภณ  ชวยคง 

รวม 1,643 3,161 3,195 6,356  
ขอมูล จากสํานักบริหารการทะเบียนราษฎร  กรมการปกครอง  อ.ปากพนัง   ณ  เดือน  ธันวาคม  2552 

 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 

1. อาชีพ  
         ประชากรสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร
โดยเฉพาะการทํานา  การทําไรนาสวนผสม  ไมผลไมยืนตนที่ปลูก  ประเภท  สมโอ  มะนาว  มะพราว ปาลม  
สน  การทําสวนผัก ประเภท  ผักคะนา  แตงกวา  บวบ  อาชีพทางดานการประมง  ไดแก  การเล้ียงกุง การเล้ียง
ปลาน้ําจืด  ประเภท  ปลาดุก  ปลาหมอ   ปลานิล  นอกจากนี้ ไดแก  อาชีพรับจางทั่วไป  อาชีพการเล้ียงสัตว  
โดยสัตวที่นิยมเล้ียง  ประเภท  วัว  หมู  ไก  เปด  และอาชีพอ่ืนๆ  รายไดของประชากรสวนใหญไดจากการ
ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร  การทําประมง  การเล้ียงสัตว  และการรับจางทั่วไป  โดยแยกอาชีพของ
ประชากร ดังนี ้
 - ทํานา   จํานวน   8,000    ไร - เล้ียงกุง – เล้ียงสัตว จํานวน   150    ไร 
 - ทําไรนาสวนผสม จํานวน   3,100    ไร - อ่ืนๆ   จํานวน   200    ไร 
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  2. หนวยธุรกิจตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

- โรงแรม     จํานวน     1 แหง 
- ปมน้ํามัน     จํานวน     1 แหง 
- โรงสี      จํานวน     1 แหง 

 
 สภาพทางสังคม  

1. การศึกษา 
       - โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน     6   แหง  
   โดยมีโรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายเขตการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน  1  แหง        

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       จํานวน      3   แหง 
       - ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   จํานวน     9   แหง         

- หอกระจายขาว     จํานวน    11 แหง 
- เสียงตามสาย     จํานวน     1 แหง 

      - ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน     1  แหง            
     2. สถาบันและองคการทางศาสนา 
       - วัด       จํานวน     6 แหง 
     3. สาธารณสุข  
       - สถานีอนามัยประจําตําบล     จํานวน     2 แหง 
       - ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน    จํานวน     1  แหง 
       - อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  100 %   
  4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
        - ที่พักสายตรวจ     จํานวน     1   แหง  

   
 การบริการพื้นฐาน 

1. การคมนาคม/ขนสง 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ มีเสนทางการคมนาคมที่ใชเปนเสนทางหลักในการสัญจรไปมา 

ระหวางตําบลคลองกระบือ กับที่วาการอําเภอปากพนัง คือ ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 4013 ซึ่งตัดผานหมูที่ 
7,8,9 และ 10  ในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก  และติดตอกับตําบลคลองนอยและตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
โดยมีถนนในระดับตางๆตามโครงการกําหนดระบบถนนภายในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดแบงประเภท  
หนาที่การใชสอย และการใหบริการโดยจัดระบบถนนเชื่อมโยงโครงขายในระบบตําบลและหมูบาน  ทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมติดตอประชาชน  ประกอบดวย 

1. ระดับอําเภอมีเสนทางหลักที่สําคัญ  1  สาย  ไดแก 
 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4013  นครศรีธรรมราช - ปากพนัง  การเดินทางติดตอบนเสนทางสายนี้  

มีรถโดยสารประจําทางและรถรับจางใชในการเดินทาง 
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2. ระดับตําบล  มีเสนทางสําคัญ  3  สาย  ไดแก 
- ทางหลวงชนบทสายเสม็ดเอน - บางคุระ 

 - ทางหลวงชนบทสายบางสระ – เกาะรุง 
 - ทางหลวงชนบทสายคลองนอย - หัวปาขลู 

และเสนทางการคมนาคมภายในตําบล เชื่อมระหวางหมูบาน  รวมทั้งเสนทางเขาสูพื้นที่ทําการ
เกษตรกรรม   มีถนน คสล.  ถนนหินคลุก  ถนนดิน  ตัดผาน   
     2. การโทรคมนาคม 

- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข        จํานวน       1 แหง 
 - ตูโทรศัพทสาธารณะ     จํานวน      10  ตู   
     3. การไฟฟา 
 ประชาชนมีไฟฟาใชทุกหมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือน และมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะครบทุก
หมูบาน 
     4. แหลงนํ้าธรรมชาต ิ

- แมน้ํา  ลําคลอง    จํานวน       8 แหง 
 - สระน้ํา     จํานวน       2 แหง 
     5. แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 

- บอบาดาล (บอน้ําโยก)   จํานวน        3 แหง 
- บอน้ําตื้น    จํานวน       2 แหง 
6. การประปา 

           - ประปาหมูบาน    จํานวน       2 แหง 
 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 
   1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  
 องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  ไมมีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่

2. ผลิตภัณฑ/สินคาในพื้นท่ี 
 - ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง   

- ขนมข้ีมอด   
- พริกปน   
- งานแปรรูปรองเทาหนัง 
3. งานประเพณี/เทศกาลสําคัญ/การละเลนพื้นบานท่ีนาสนใจ 

 - งานประเพณีวันสงกรานต-รดน้ําดําหัวผูใหญ   
- เทศกาลวันข้ึนปใหม   
- งานชักพระ   
- การแขงขันกีฬาหมูบาน 
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 ศักยภาพทองถ่ิน 

    1. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
- จํานวนบุคลากร  ทั้งส้ิน  จํานวน    27   คน     อัตราวาง    5   คน 
  ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  5  คน   อัตราวาง    1   คน  

     ตําแหนงในสวนการคลัง   จํานวน      3   คน    อัตราวาง    1   คน  
  ตําแหนงในสวนโยธา    จํานวน      3   คน     

   ตําแหนงลูกจางประจํา  จํานวน      1   คน 
    พนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน      8   คน    อัตราวาง    2   คน  
     พนักงานจางทั่วไป  จํานวน      2   คน  อัตราวาง    1   คน  

- ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา    จํานวน      1   คน 

    มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   จํานวน      7   คน 
    ปริญญาตรี    จํานวน    14   คน 

  สูงกวาปริญญาตรี    จํานวน       -   คน 
- รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

    ประจําปงบประมาณ 2552            เปนเงิน       20,922,673.08      บาท   แยกเปน 
  รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง   เปนเงิน           264,471.56      บาท 
  รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให        เปนเงิน       8,845,285.90      บาท  
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เปนเงิน       3,036,426.00      บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป          เปนเงิน          8,776,489.62      บาท 

 
2. ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 

     การรวมกลุมของประชาชน 
 - กลุมออมทรัพย     จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมศิลปะประดิษฐ    จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเกษตรกรเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมพริกปน     จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมผูเล้ียงปลา  หมูที่ 1   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเล้ียงโคพันธพื้นเมือง  หมูที่ 2  จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเกษตรกร  หมูที่ 2    จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมสตรีบานงาม  หมูที่ 3   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเกษตรกรปลูกผักบานนาตก  หมูที่ 3  จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเกษตรกรทํานา  หมูที่ 3   จํานวน  1 กลุม 



9 
 - กลุมไรนาสวนผสม  หมูที่ 4   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเล้ียงปลา  หมูที่ 4    จํานวน  1 กลุม 

- กลุมนาขาวบานตรงบน  หมูที่ 4   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเกษตรกร  หมูที่ 5    จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเล้ียงวัวพืน้เมือง  หมูที่ 5   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมสงเสริมอาชีพผูเล้ียงสุกร  หมูที่ 6  จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ  หมูที่ 6  จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมขุนถนนพัฒนา  หมูที่ 6   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเล้ียงปลาหมอไทย  หมูที่ 7   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเล้ียงปลาน้ําจืด 2006  หมูที่ 7  จํานวน  1 กลุม 

- กลุมเกษตรกรถาวร  หมูที่ 7   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเล้ียงโคพื้นเมือง  หมูที่ 7   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเล้ียงสุกร 2001  หมูที่ 7   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเสม็ดเอน 2008  หมูที่ 7   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมทําขนมและแปรรูปพืชพันธ ฯ  หมูที่ 8 จํานวน  1 กลุม  
 - กลุมเล้ียงโคพื้นเมือง  หมูที่ 8   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมบานริมคลองสุขุม  หมูที่ 8   จํานวน   1 กลุม 
 - กลุมเล้ียงโคพื้นเมือง  หมูที่ 9   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  หมูที ่9  จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมบางสระเกษตรอินทรีย   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเกษตรอินทรีย  หมูที่ 10   จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเกษตรกรทํานาบานขุนถนน  หมูที่ 11 จํานวน  1 กลุม 
 - กลุมเกษตรกรปลูกผักบานขุนถนน  หมูที่ 11 จํานวน  1 กลุม    

- กลุมเล้ียงวัว  หมูที่ 12    จํานวน  1 กลุม 
   - กลุมบานคลองควายพัฒนา  หมูที่ 13  จํานวน  1 กลุม 
 

องคกรชุมชนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาหมูบาน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
 - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
 - อาสาสมัครชุมชน(อช.)   
 - ศูนยสาธารณสุข 
 - กํานนั  ผูใหญบาน 
 - กลุมแมบาน  และกลุมองคกรตางๆ 
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ลักษณะการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาหมูบาน 
- การมีสวนรวมในการจัดทําแผนการพัฒนา 
- การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงบประมาณ 
- การใหขอมูลและรับทราบขาวสารตอองคการบริหารสวนตําบล 
- การเสนอโครงการและคัดคานโครงการ 
- การเขารวมกิจกรรมงานประเพณีตาง  ๆ
- การเขารวมเพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอม ยาเสพติด  และการพัฒนา 
- การเขารวมการแขงขันกีฬา 
- การเขารวมการติดตามและประเมินผล 
- การเขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง 

      
จุดเดนของพื้นท่ี (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 
- มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก สามารถติดตอไดตลอดพื้นที่ทั้งตําบลและตําบลใกลเคียง 
- มีการประปา / ไฟฟาสาธารณะในพื้นที ่
- มีสถานการศึกษาระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
- มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- มีพื้นที่การเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ 
- มีระบบชลประทาน  คูสงน้ําเพื่อการเกษตร 
- มีโรงแรม(รีสอรท)/หองพักสําหรับใหบริการ 
- มีโรงสีขาวรองรับการรับซื้อขายผลผลิตและการเขารวมโครงการของรัฐบาล 
- มีปมน้ํามันบริการประชาชน – มีรานคาบริการ 
- มีที่ทําการไปรษณียโทรเลขใหบริการ 

        - มีที่พักสายตรวจประจําตําบลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

       - มีสถานีอนามัยประจําตําบลใหบริการดานสุขภาพอนามัย      
 
 เคร่ืองหมาย / สัญลักษณองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
  

 ตราเคร่ืองหมาย / สัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  เปนรูปศีรษะกระบือพันธ
พื้นเมือง  ตามเร่ืองเลาสมัยกอนไดเลาใหลูกหลานฟงวา  ที่ตั้งของตําบลคลองกระบือมีลําคลองสําคัญไหลผาน  
1  สาย  ซึ่งเปนเสนทางที่โจรขโมยกระบือเดินทางผานตามลําคลองนี้จนเปนที่เล่ืองลือกันทั่วอําเภอปากพนัง  
แตเดิมตราเคร่ืองหมาย / สัญลักษณตั้งใจจะทําเปนรูปคลองกระบือพรอมทุงนา  ซึ่งใกลเคียงกับอาชีพดั้งเดิม
ของตําบล  คือ  อาชีพทํานา  แตเม่ือไปทําเคร่ืองหมาย / สัญลักษณเกิดความยุงยากในการแกะตรา  จึงเหลือ
เพียงรูปศีรษะกระบือเทานั้น 
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เคร่ืองหมาย / สัญลักษณองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
 

ขอมูลการเลือกตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
 

 ในป พ.ศ. 2551   องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ   ไดจัดการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ   ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือ ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545    เนื่องจากคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล   รวมทั้งสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลไดหมดวาระลง   โดยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน   13   เขต   (ตามเขตหมูบาน   13   
หมูบาน) 
 

ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  เมื่อวันท่ี  7  กันยายน  2551 ดังน้ี 
ผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย ผูไมประสงค
ลงคะแนน เขต

เลือกตั้งที่ 
จํานวนผูมีสิทธ์ิ

เลือกตั้ง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 103 76 73.79 76 100 0 0 0 0 
2 248 185 74.60 182 98.38 3 1.62 0 0 
3 289 209 72.32 209 100 0 0 0 0 
4 217 189 87.10 186 98.41 3 1.59 0 0 
5 322 247 76.71 238 96.36 6 2.43 3 1.21 
6 541 381 70.43 375 98.43 6 1.57 0 0 
7 446 313 70.18 278 88.82 30 ๙.๕๘ 5 1.60 
8 436 280 64.22 277 98.93 3 1.07 0 0 
9 635 463 72.91 428 92.44 32 6.91 3 0.65 

10 363 259 71.35 255 98.46 4 1.54 0 0 
11 239 175 73.22 174 99.43 1 0.57 0 0 
12 446 333 74.66 333 100 0 0 0 0 
13 464 331 71.34 318 96.07 11 3.32 2 0.61 

รวม 4,749 3,441 72.46 3,231 93.90 175 5.08 35 1.02 
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ขอมูลพื้นฐานดานการเมืองการบริหาร 
 
สภาพดานการเมืองการบริหาร 
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  โดยฝายบริหาร  คือ  นายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่กําหนดนโยบายทางการบริหารการพัฒนาทองถิ่นและ
การใหบริการประชาชนในพื้นที ่  ฝายสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการควบคุม  ดูแลการ
บริหารงานของฝายบริหาร  และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รับนโยบายการบริหารการพัฒนา
ทองถิ่นและนํามาสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําฤทธิ ์

 
ลักษณะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
1. การบริหารโดยถือประชาชนเปนศูนยกลาง ความพอใจสูงสุดของประชาชน  คือ  เปาหมายของ

องคการบริหารสวนตําบล 
2. ความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล       เปนตัวกําหนดทิศทางในการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
3. ผูบริหารระดับสูง   นายกองคการบริหารสวนตําบล   หรือหัวหนาสวนราชการคอยอํานวยความ

สะดวกและแกไขปญหาใหกับประชาชน 
4.  มีความสุจริต  โปรงใสในการบริหารงาน  และการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่

 
สรุปผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีผานมา 
 

 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2552- 2554) องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือท่ีผานมา ได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. ออกเปน  5  ดาน ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ) 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต   
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยมีโครงการที่ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554)  ขององคการบริหารสวน

ตําบลคลองกระบือ  ในปงบประมาณประจําป  พ.ศ.2552  ที่ผานมาดังนี้ (โครงการที่ปรากฏในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552)   มีดังนี ้
 

1. การดําเนินงานดานยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ) 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 กอสรางถนน คสล.จากบานนายสายทิพย-บานนางสาวเล็ก  หมูที ่1 303,000 
2 บุกเบิกถนนและลงหินผานตะแกรง,ลงหินคลุกพรอมวางทอระบายน้ําสาย

สะพานนาโพธิ์  หมูที่ 3 
644,000 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลอง หมูที่ 4 234,000 
4 ถมไหลทางดวยหินคลุกสายบางสระ-สามแพรก  หมูที่ 9 295,000 
5 จัดจางซอมแซมถนนสายเสม็ดเอน-บางคุระ  หมูที่ 5,4และหมูที่ 1 95,100 
6 อุดหนุน สนง.การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.ปากพนัง(โครงการขยายเขตระบบ

จําหนายประปาหมูบาน บานตรงบน  หมูที่ 4) 
188,209.79 

7 กอสรางทุนลอย PUMP สูบน้ําดิบ  หมูที่ 4 150,000 
8 ปรับปรุงถนนดวยหินผานตะแกรงและลงหินคลุกสายนาตีน หมูที่ 2-11 บาน

นางถวิล  เพ็ชรดวงจดสายเกาะพุด 
480,000 

9 ถมยกระดับถนนพรอมลงหินคลุกสายคลองลัด หมูที่ 8 จดหมูที่ 5 270,000 
10 ปรับปรุงถนนดวยหินคลุกสายริมคลองตรงบน หมูที่ 5 จากบริเวณสะพาน

อางเก็บน้ํา หมูที่ 8-4 
446,500 

11 บุกเบิกถนนดวยเคร่ืองจักรกล,ลงดินถมพรอมลงหินคลุกทางสาธารณะ  
หมูที่ 12(ขางบานนายสวัสดิ์  สุขอินทร) 

636,000 

12 ซอมแซมถนนดวยหินคลุกสายบานนายแนบ  ศรีเกต-ุบานนายอวน  รักษา
พล  หมูที่ 2 และสายริมคลองสุขุม หมูที่ 8 

99,100 

 
     2. การดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 สนับสนุนคาตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
15,100 

2 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

20,000 

3 อุดหนุนโครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.และขอมูล กชช2ค.ประจําป 2552 
ใหแกพัฒนาชุมชนอําเภอปากพนัง 

23,290 

4 จัดฝกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานใหกับประชาชนและกลุมตาง  ๆ - 
5 ใหคําปรึกษาและประสานขอมูลจากหนวยงานตางๆ - 
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3. การดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) 2,385,857.14 
2 อุดหนุนวัสดุอุปกรณการศึกษาใหแกศูนยเด็กเล็กในพื้นที่อบต.คลองกระบือ 70,413 
3 อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแกกลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 9 ตามโครงการ

อยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี(สามัญ) 
30,000 

4 รณรงคปองกันโรคไขเลือดออก,โรคพิษสุนัขบา,โรคเอดส  การรณรงคแกไข
ปญหายาเสพติดฯ 

49,548 

5 ปองกันและกําจัดโรคในสัตว  เชน โรคพิษสุนัขบา  โรคปากเทาเปอยในโค 14,352 
6 อุดหนุนกิจกรรม อสม.ในพื้นที่ตําบลคลองกระบือ 130,000 
7 แขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําตําบล 274,205 
8 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางทองถิ่นเขตอําเภอ

ปากพนังกับหัวไทรและฟุตบอลมวลชน อบต.คัพ 
5,000 

9 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดใหแกกลุมเครือขายฯ ที่ 9 30,000 
10 จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับอําเภอและหนวยงานอ่ืน  ๆ 173,265 
11 สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการและผูปวยโรคเอดส 598,000 
12 สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอาย ุ 1,101,000 
13 การสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ(ประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัว

ผูใหญ) 
208,771 

14 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแหหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจําป 
2552 แกที่ทําการปกครองอําเภอปากพนัง 

5,000 

15 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาข้ึนธาตุ ประจําป 2552 แกที่
ทําการปกครองอําเภอปากพนัง 

5,000 

16 โครงการอบรม อปพร. 282,020 
17 การชวยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที ่ 728,500 
18 คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย 84,000 
19 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพรอมอุปกรณการแพทย 790,000 
20 ติดตั้งกระจกโคงจราจรในพื้นที ่ 30,000 
21 รณรงคตรวจคนหาผูปวยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม(อนามัยตรงบน) 30,000 
22 ดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน(อนามัยบางสระ) 30,000 
23 อุดหนุนโครงการอบรม/อาสาสมัคร  แกนนําเพื่อแกไขปญหายาเสพติดใน

ระดับหมูบานอําเภอปากพนัง  ประจําป 2552 
20,000 
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4. การดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  กิจกรรมของประชาชนระดับหมูบาน
และตําบลเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา 

- 

2 ประสานหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของในการสงเสริมพัฒนาอาชีพ ฝมือแรงงาน - 
3 สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการใหบริการตางๆ ของหนวยงานใหดีข้ึนและ

ประชาชนไดรับอยางเทาเทียม 
- 

4 สงเสริม  สนับสนุนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐใหมีความรู  
ความสามารถ  ไดรับสวัสดิการตามความเหมาะสม 

- 

5 คาใชจายในการประชาสัมพันธรูปแบบตาง  ๆ 148,776 
6 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต.ระดับอําเภอ 

ประจําป 2552 ใหแก อบต.หูลอง 
10,000 

7 คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 146,812 
8 คาวัสดุสํานักงาน 115,198 
9 คาวัสดุงานบานงานครัว 11,559 
10 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 78,099 
11 คาวัสด,ุครุภัณฑคอมพิวเตอร 148,550 
12 การจัดงานพิธีการตางๆเนื่องในวันสําคัญของทางราชการ 352,611 
13 การบริการประชาชนในวันและเวลาราชการโดยไมพักเที่ยง - 
14 การบริการประชาชนนอกสถานที ่ - 
15 การพัฒนาการบริการประชาชนที่สะดวก  รวดเร็ว และประทับใจ - 
16 การบริการขอมูลขาวสารและ INTERNET ตําบล - 
17 จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล,กลองวีดีโอ 40,000 
18 จัดซื้อกลองวีดีโอ 25,000 
19 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 55,000 
20 จัดซื้อวัสดุกอสราง  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 81,283 
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5. การดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 อุดหนุนกิจกรรม 5 ธันวามหาราช(ถางปา) 19,500 
2 ปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการ อบต.คลองกระบือ 4,790 
3 รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงโทษภัยของขยะมูลฝอย ส่ิง

ปฏิกูล 
- 

4 การกําจัดวัชพืชในคลองตาง  ๆ - 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงานโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจําปกับจํานวน
แผนงานโครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการจริง  ปพ.ศ. 2552 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา 

ประจําป 
2552 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

จริง 

รอยละ 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณใน

แผนพัฒนา 
ประจําป 2552 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการ 

รอยละของ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน (ระบบการ
คมนาคม  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ) 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  สงเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล         
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

35 
 
 
 

36 
 
 
 

55 
 

35 
 
 

3 

12 
 
 
 

3 
 
 
 

23 
 

16 
 
 

2 

21.42 
 
 
 

5.36 
 
 
 

41.07 
 

28.57 
 
 

3.58 

35,462,600 
 
 
 

9,060,200 
 
 
 

9,767,901 
 

8,035,000 
 
 

114,500 

3,840,909.79 
 
 
 

58,390 
 
 
 

7,074,931.14 
 

1,212,888 
 
 

24,290 

31.45 
 
 
 

0.48 
 
 
 

57.93 
 

9.94 
 
 

0.20 

รวม 164 56 100 62,440,201 12,211,408.93 100 
**ขอมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ(การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา) ประจําปงบประมาณ 2552 
อบต.คลองกระบือ** 
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  แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดําเนินการ 
1. แผนงานพัฒนาโครงสราง 
   พื้นฐาน 

  

   1. ใหประชาชนมีเสนทาง    ใหมีเสนทางการคมนาคมที่มี  1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
        การคมนาคมที่สะดวก    มาตรฐาน สะดวก  เหมาะสมใชได 1.2 กอสรางถนนลาดยาง 
 ตลอดป 1.3 ยกระดับผิวจราจร 
  1.4 ขยายผิวจราจร 
  1.5 ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคม        
  1.6 กอสรางสะพาน-ทางเทา 
  1.7 กอสรางลานเอนกประสงคใน 
        หมูบาน / ชุมชน 
  2. มีไฟฟาสาธารณะในหมูบาน   ใหมีไฟฟาสาธารณะในหมูบาน  2.1 ขยายเขต และติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 
     ชุมชน เพ่ืออํานวยความสะดวก   ชุมชน  บริเวณทางรวม ทางแยก   2.2 ซอมแซม และบํารุงรักษาไฟฟา               
     และยกระดับความเปนอยูใหแก   และจุดเสี่ยง            สาธารณะ 
     ประชาชน   
 3. มีระบบการประปาในหมูบาน ใหมีน้ําที่สะอาดสําหรับอุปโภค 3.1 ขยายเขตการประปาสวนภูมิภาค 
     สําหรับอุปโภคบริโภค บริโภคไดตลอดทั้งป        กอสรางประปาหมูบาน 
  3.2 ซอมแซม  บํารุงรักษา 
 4. ใหมีแหลงน้ํา ระบบระบายน้ําที่มี ใหมีระบบระบายน้ําที่ดี  แกไข       4.1 วางทอระบายน้ํา 
     ประสิทธิภาพ ปญหาน้ําทวมขังที่อยูอาศัย  และ 4.2 กอสรางประตูเก็บกัก-ระบายน้ํา 
 พ้ืนทีก่ารเกษตร  พ้ืนที่การประมง 4.3 พัฒนาระบบชลประทาน   
 ใหประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ       ขุด / ขุดลอกคูคลอง  คูสงน้ํา 
 การเกษตร 4.4 กอสรางทอเหลี่ยม คลส. 
5. ใหมีการวางผังเมืองตําบล การวางผังเมืองในตําบล 5.1 มีการวางผังเมืองตําบล 
     เพ่ือยกระดับผังเมือง   
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ   

1. ใหประชาชนมีอาชีพม่ันคงและ      1.ใหประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอคน 1.1 สงเสริมการประกอบอาชีพและ 
      มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ     ตอปเพ่ิมสูงขึ้น         ยกระดับรายไดของครอบครัว 

 2. ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพ 1.2 สงเสริมการตลาดชุมชน สินคา 
     เสริมที่ม่ันคง  ความเปนอยูดีขึ้น       พ้ืนเมือง 
  1.3 สนับสนุนธุรกิจรานคาชุมชน กองทุน 
        ธนาคารหมูบาน กลุมออมทรัพย 
  1.4 สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพ 
  1.5 การแกไขปญหาการวางงาน 
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วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินการ 
3. แผนงานสงเสริมคุณภาพชีวิต   
   1. ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1. สุขภาพอนามัยของประชาชน 1. สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย 
       และสรางความเขมแข็งของชุมชน     ดีขึ้น     ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 2. หมูบาน/ชุมชนมีความเขมแข็ง 2. มีการควบคุมและปองกันเฝาระวัง 
 3. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับ     โรคติดตอ 
     การสงเสริมใหออกกําลังกาย 3. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของ 
     และเลนกีฬา     เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 4. ประชาชนมีความปลอดภัย 4. สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
     ทั้งในชีวิตและทรัพยสิน     ของทองถ่ิน 
 5. ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 5. สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
     ไดรับการสงเสริมและสืบทอด    วันรัฐพิธ ี
 6. เด็ก เยาวชนและประชาชนมี 6. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา 
     โอกาสทางการศึกษาหาความรู    ทองถ่ิน 
     เพ่ิมขึ้น 7. สงเสริมการจัดกิจกรรมการแขงขัน  
 7. ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูสูงอายุ     กีฬา และการนันทนาการ 
     ผูพิการและผูปวยเอดสสามารถ 8. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ดํารงชีพในสังคมไดดีขึ้น 9. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  10. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ดวย 
      การจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมการมี 
      สวนรวมของประชาชน  สงเสริมการ 
      จัดเวทีประชาคม  การจัดประชุม 
      การสัมมนาเพ่ือปรึกษาหารือ แกไข 
      ปญหา และระดมความคิดเห็นเพ่ือ 
      พัฒนาทองถ่ิน 
  11. มีการจัดสวัสดิการและสังคม 
       สงเคราะห เชน การสงเคราะหผูดอย 
      โอกาส ผูพิการ เด็กกําพรา ผูยากไร   
4. แผนงานพัฒนาการเมือง 
    การบริหารจัดการตามหลัก  

 
1. ใหประชาชนมีการพัฒนาความรู 

 
1. สงเสริมการมีสวนรวมในรูปประชาคม  

   ธรรมาภิบาล       ความเขาใจ  และมีสวนรวมใน 2. สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
     กิจกรรมทางการเมือง ตาม     กิจการของ อบต.และการบริหาร 
     ระบอบประชาธิปไตย       การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย   
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วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินการ 
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร 3. การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานสวน 
     งานของ อบต. เพ่ือใหบริการแก     ตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร 
     ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ     ใหมีความรูคูคุณธรรม และจริยธรรม 
      ในการปฏิบัติงาน 
  4. มีการพัฒนารายได โดยการปรับปรุง 
      แหลงรายได วิธีการหารายได รวมทั้ง 
      ระบบการจัดเก็บภาษี การทํากิจการ 
      พาณิชยของ อบต. 
  5. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช 
      และสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอ 
      และมีประสิทธิภาพ 
  6. สงเสริมและพัฒนาการใหบริการแก 
      ประชาชน โดยจัดการใหบริการทั้งใน 
      และนอกสํานักงาน  การอํานวยความ 
      สะดวกแกผูมาติดตอราชการตาง  ๆ
      รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธ 
      มูลขาวสารตาง ๆ ใหประชาชนทราบ 
5. แผนงานพัฒนาการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 
ใหมีการพัฒนา  การบํารุงรักษา 

 
1. มีการรณรงค สงเสริมและสรางจิตสํานึก 

   สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมและมีการบริหารจัดการ     ใหเด็กเยาวชน นักเรียน องคกรฯ เอกชน 
     ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหเกิด     และประชาชนไดตระหนักในการที่จะ 
 ความนาอยูและมีความย่ังยืน     รักษาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป 
  2. การบําบัด  กําจัดขยะมูลฝอยและ 
      สิ่งปฏิกูล   
  3. การแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคูคลอง 
  4. การกําจัดวัชพืช 
  5. การรณรงคตามโครงการอันเนื่องมา 
      จากพระราชดําร ิ
   
   



บทท่ี 3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

 
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  ไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาให
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด โดยมุงเนนเสริมสรางศักยภาพของเขตการปกครองในทุก ๆ  ดาน  ไมวาจะเปนดานโครงสรางพื้นฐาน  
ดานเศรษฐกิจ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ไดกําหนด
ยุทธศาสตรและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
  ประเด็นหลักของการพัฒนาจากนโยบายระดับตาง ๆ 
       1. นโยบายระดับชาต ิ

สาระสําคัญของแนวความคิดการวางแผนพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  ฉบับที่  10  พ.ศ. 2550 – 2554 มีดังนี้ 
  ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท  ทั้งที่เปนโอกาสและ
ขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ  จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกยุคโลกาภิวัฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุก
ภาคสวนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย  คือ  มุงพัฒนาสู  สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน (Green  and Happiness Society)  คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  
ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเปนธรรม  
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมี
ธรรมาภิบาล  ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และอยูใน
ประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี   จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว  ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรูใหกับความสําคัญกับ 
  (1) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู  เกิดภูมิคุมกัน  โดยพัฒนาจิตใจควบคกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต  เริมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง  มีทักษะชีวิต 
พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ  พรอมกาวสูโลกของการทํางานและ
การแขงขันอยางมีคุณภาพ  สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองค
ความรูสงเสริมใหคนไทยเกิดการรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและ
องคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ  สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การเสริมสรางสุขภาวะใหคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ    และอยู ใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู  เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร  มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน  การฟนฟู
สภาพรางกายและจิตใจ  เสริมสรางคนไทยใหมีความม่ันคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  ลด  
ละ  เลิกพฤติกรรมเส่ียงสุขภาพ 
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  (3) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  มุงเสริมสรางความสัมพันธที่
ดีของคนในสังคมบนฐานความมีเหตุมีผล  ดํารงชีวิตอยางม่ันคงทั้งในระบบครอบครัวและชุมชน  พัฒนาระบบ
การคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง  สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน  
สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย  นาอยู   บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม  เสริมสราง
กระบวนการยุติธรรมและบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตาสํานึก
ดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง  และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความ
ขัดแยง 
  2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีมั่นคงของ
ประเทศใหความสําคัญกับ 
  (1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง  ดวยการสงเสริมการรวมตัว  รวมคิด  รวม
ทําใหมีรูปแบบที่หลากหลาย  และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มีกระบวนการจัดการ
องคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนข้ันตอน  มีเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนมีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง  รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิ ญกับการ
เปล่ียนแปลง 
  (2) การสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล  เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน  
สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ  กลุมอาชีพ  สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
มาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการ  และสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสราง
อาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนเปนธรรมแกชุมชน  สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกร
ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งสรางระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรู
ดานการจัดการการตลาด  และทักษะในการประกอบอาชีพ 
  (3) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางสันติสุขแลเกื้อกูล ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงวน  อนุรักษ 
ฟนฟู  พัฒนา  ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  รวมทั้งสรางกลไกในการปกปองคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่น 
  3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 
  (1)  การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบน
ฐานความรูและความเปนไทย  โดยปรับโครงสรางภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ  ที่ใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร  และหวงโซอุปทาน  รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม  ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย  และความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคา
สูง  มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด  รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี  เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ  และสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ  ตลอดจนการบริหารองคความรูอยางเปนระบบ การพัฒนา 
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โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส  การปฏิรูปองคกร  การปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  และพัฒนาระบบมาตรฐานใน
ดานตาง ๆ  รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ  ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางภาคการผลิต  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  (2) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ  โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหม่ันคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต  โดยการ
ระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพบน
หลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการการสูงสุดแกประเทศ  การ
สงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อแหลระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน  และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงานและ
ประหยัดเงินตราตางประเทศ 
  (3)  การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเปนธรรม  โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี  เปนธรรม  และปองกันการผูกขาด
กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม  ใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยาง
ทั่วถึง  เพียงพอ  และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่  เพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการ
ใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากดวย
การพัฒนาองคกรการเงินและชุมชนใหเขมแข็ง  รวมทั้งดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได  
โดยกระจายอํานาจกรจัดเก็บรายได  โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี  การจัดทํางบประมาณและการ
เบิกจาย  และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลังสูทองถิ่น 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใหความสําคัญกับ 
  (1)  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  เพื่อรักษาสมดุลระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชน  โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู  สงเสริมสิทธิชุมชนและการมี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากร   ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ ออนุ รักษ และฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต  และการจัดการเชิงพื้นที่ภายใตการจัดทําขอตกลง
กับชุมชนทองถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก   ไดแก  ดิน  น้ํา  ปาไม  ทรัพยากรทะเลและชายฝง  
ทรัพยากรแร  รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเปนการชั่วคราว  และสรางกลไก
แกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัต ิ
  (2)   การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยปรับ
แบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืน  เพื่อลดผลกระทบตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ  และใชกลไกลทางเศรษฐศาสตรทั้งดาน
การเงินและการคลัง  รวมทั้งการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต  โดย
ผลักดันใหเกิดระบบประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ระบบประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพใน 
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โครงการพัฒนาของรัฐ  หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการควบคูกับการยกระดับขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม 
  (3)  การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ  เร่ิมจากการจัดการองคกรความรูและสรางภูมิคุมกัน  การคุมครอง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก  โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหวางประเทศ  
สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชน  และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม  สงเสริมการใชหลากหลายทาง
ชีวภาพในการสรางความม่ันคงของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน  รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสราง
นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ 
  5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุง
เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน  โดยใหความสําคัญกับ 
  (1)  การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของ
วิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย  โดยสรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน  และประชาชนทุกระดับอยางตอเนื่องจริงจัง  พรอมทั้งพัฒนาภาวะ
ความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมภิบาลในสังคมทุกระดับเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดี
ในสังคมตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากข้ึน 
  (2)  เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศโดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันใหเขมแข็ง  สงเสริม
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม  และรวมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศใหเกิดความเปน
ธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ  เสริมสรางความเขมแข็ง  และสรางเครือขายการทํางานของ
กลไกตรวจสอบภาคประชาชน  เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของภาครัฐไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ 
  (3)  สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เนนการบริการแทนการกํากับ
ควบคุม  และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา  เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ  
ทันสมัย  ลดการบังคับควบคุม  คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา  
เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใหบริการสาธารณะ  
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ  ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปน
ธรรม  โปรงใส  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครองการผูใชบริการ  โดยดําเนินการควบคูไปกับ
การปลูกฝงจิตสํานึก  ขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  และยึด / ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 
  (4)  การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค  ทองถิ่น  และชุมชนเพิ่มข้ึน
ตอเนื่องโดยพัฒนาศักยภาพและการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการ 
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บริหารจัดบริการสาธารณะ  ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่   และ
สามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถิ่นอยางแทจริงพรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  (5)  สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล  โดยมีมาตรการ
สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  และธุรกิจเอกชนไปเปน  
บรรษัทภิบาล  เพิ่มมากข้ึน  สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย  ยุติธรรมตอผูบริโภค  และเปน
ธรรมกับธุรกิจคูแขงพรอมทั้งยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม  แบงปนผลประโยชนคืนสูสาธารณะ  ตลอดจน
สนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตาง ๆ  ใหมีบทบาทในการสรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจมากข้ึน 
  (6)  การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และข้ันตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม  เพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา  ดวยการเปดโอกาสใหภาคีและกลุม
ตางๆ  มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ    ใหเสมอภาค
และมีความสมดุล  โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  ลดการใชดุลยพินิจของ
ขาราชการและเจาหนาที่รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะกฏหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเพื่อสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาดเล็กและผูประกอบการใหม 

(7)  การรักษาและเสริมสรางความม่ันคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ
และความยั่งยืน  โดยการพัฒนาศักยภาพ  บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกันประเทศ  ความ
ม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย  ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกันประเทศและตอบสนอง
ตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว  พรอมทั้งผนึกพลังรวมกับภาคสวนตาง ๆ  ดําเนินการปองกัน
และพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช  สถาบันพระมหากษัตริย  ผลประโยชนแหงชาติ  และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมทั้งสามารถสรางความม่ันคงของ
ประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
 เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10 
 1. ดานคุณภาพคน  ความเขมแข็งชุมชนและสังคม 
     - พัฒนาคนใหมีสุขภาวะดี  จิตใจ  อารมณ  กาย  สติปญญา  มีความสมดุล  เขาถึงหลักศาสนา   
                   มีคุณธรรม  นําความรอบรู  มีสัมมาอาชีพ  มีความม่ันคงในชีวิต 
     - พัฒนาชุมชนเขมแข็ง  สงบ  และแกปญหาความยากจนใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข 
 2. ดานเศรษฐกิจ 
     - เศรษฐกิจมีคุณภาพ  โครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุลมากข้ึน 
     - เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
     - ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
 3. ดานความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

    - รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากร 
    - รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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     - วางรากฐานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
                   ดานธรรมาภิบาล 
     - มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศในทุกภาคสวนดีข้ึน 
     - สรางองคความรูประชาธิปไตย 

2. นโยบายรัฐบาล 
     นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภาเม่ือวันที่  30  
ธันวาคม  2551  รัฐบาลจะบริหารแผนดินโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แนนการใชคุณธรรมนํา
ความรู  และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยางเครงครัด  โดยแบงการ
ดําเนินการเปน  2  ระยะ  คือ  ระยะเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนินการและมีกําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรกอยางชัดเจน  
และระยะการบริหารราชการ  3  ปของรัฐบาลซึ่งมีกําหนดเร่ิมตนตั้งแตปแรกเปนตนไป  ดังตอไปนี ้
     2.1 นโยบายเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนินการในปแรก 
           - การสรางความเชื่อม่ันและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันแกภาค 
                         ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
           - การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 
           - การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
           - จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ  และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อ 
                         แกไขปญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) เพื่อเรงรัดติดตาม  แกไขปญหา  ลดข้ันตอนในการ   
                         ปฏิบัติ  และกําหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะเรงดวน 
     2.2 นโยบายความม่ันคงของรัฐ 

    2.3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          - นโยบายการศึกษา 
          - นโยบายแรงงาน 
          - นโยบายดานสาธารณสุข      
          - นโยบายศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
          - นโยบายสวัสดิการสังคม  และความม่ันคงของมนุษย 
          - นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 

     2.4 นโยบายเศรษฐกิจ 
           - นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
           - นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
  1. ภาคเกษตร 
  2. ภาคอุตสาหกรรม 
  3. ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
  4. การตลาด  การคา และการลงทุน 
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           - นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  และเพิ่มความสามารถใน 
                          การแขงขันของประเทศ 
           - นโยบายพลังงาน 
           - นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     2.5 นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     2.6 นโยบายวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
     2.7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
     2.8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
           - ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
           - กฎหมายและการยุติธรรม 
           - ส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (สุราษฎรธานี,นครศรีธรรมราช
,ชุมพร  และพัทลุง) 
     3.1 การพัฒนาดานการเกษตร (ยางพารา  และปาลมน้ํามัน) 
     3.2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวและคมนาคมขนสง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน  คือ “นครศรีธรรมราช  เมือง
ศูนยกลางแหงการเรียนรู  เมืองเกษตรและทองเที่ยวนาอยู  สูสังคมพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร  
ประกอบดวย 
     4.1 การขจัดปญหาความยากจน 
     4.2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
     4.3 การพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ OTOP และการทองเที่ยวเชิง 
                       อนุรักษและวัฒนธรรม 
     4.4 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดลอม 
                       และพลังงาน 
     4.5 การพัฒนาองคกร  และการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 5. ปญหาเรงดวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     5.1 การแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด 
     5.2 การกัดเซาะชายฝงทะเล  ในพื้นที่อําเภอชายฝง  3  อําเภอ  ไดแก  อําเภอปากพนัง  อําเภอ 
                       หัวไทร  และอําเภอทาศาลา 
     5.3 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา 
     5.4 การแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงทั้งระบบในเขตพื้นที่ประสบปญหาเรงดวนของจังหวัด 
     5.5 การแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและทีด่ินทํากินของราษฎร 
     5.6 การแกไขปญหายาเสพติด  เนนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการและเยาวชนกลุมเส่ียง 
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     5.7 ปญหาที่เกิดตามสถานการณปจจุบันเชน วิกฤติเศรษฐกิจ คนวางงาน สินคามีราคาแพงฯลฯ 

 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําป 2554  ไดกําหนดข้ึนเพื่อให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน  ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดําริ  โดยอาศัย
กรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และภารกิจ 6 ดาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1)  รวมทั้งไดทบทวน
จากกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ฉบับป  พ.ศ. 2553   ประกอบดวย
ยุทธศาสตรและพันธกิจตางๆ ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   
     1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน  สะดวกปลอดภัยอยาง 
                       ทั่วถึง 
     1.2 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
     1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุก 
                       พื้นที่ 
     1.4 ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวัด    เปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพ   
                       เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     1.5 ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเปนรูปธรรม 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาใน 
                       ทุกดาน  
     2.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม  จริยธรรม   จัดการศึกษาทั้งใน 
                       และนอกระบบ  สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น  สงเสริมใหเยาวชน ประชาชน  ใช 
                       ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู 
     2.3 รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พัฒนาส่ิงแวดลอม 
                       ชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
     2.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 
                       (แพทยทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน  และสถานพยาบาล 
     2.5 รณรงค ปองกัน  ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเกี่ยวของ 
                       ใหนอยลง 
     2.6 รณรงค  ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ   
                       เฝาระวังปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม    



28 
     2.7 สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน    สังคม    การรักษาความสงบเรียบรอย        และการบรรเทา 
                       สาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
     2.8 พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหา 
                       สถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง 
     2.9 สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น   
                       พัฒนา  ฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและ 
                       ประชาชนและเผยแพรสูสังคมโลก 
     2.10 สงเคราะห  และพัฒนาเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชวิีตที่ด ี
                         และพึ่งพาตนเองได 
     2.11 สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน    สนับสนุนการจัดทําและใช 
                         แผนชุมชนและสงเสริมกิจกรรมชุมชน 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ   
     3.1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย  พัฒนาองคความรูตามแนวพระราชดําริ 
                       เศรษฐกิจพอเพียง 
     3.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน     และความตองการของตลาด  วิสาหกิจ 
                       ชุมชน  สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่ม 
                       มูลคาการผลิตดานการเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ ฯลฯ 
     3.3 สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงาน 
                       ทดแทน 
     3.4 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     3.5 จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
     3.6 ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว  ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด   
                       ประชาสัมพันธการทองเที่ยว  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของจังหวัด 
     3.7 สงเสริมการลงทุน  การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
     3.8 สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม    
                       สนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน  โดยใหความสําคัญกับ 
                       ความสอดคลองกับความตองการภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
     4.1 ฟนฟูพื้นที่ปาและระบบนิเวศนใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
     4.2 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหมีระบบ 
                        ชวยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา  ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม 
     4.3 สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูใน 
                        ขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศน 
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     4.4 สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย  เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภคอยางพอเพียงและยั่งยืน   
                       การสรางเครือขายชุมชน  เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชมุชน 
     4.5 สงเสริมใหชุมชน  หมูบาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ   เพื่อลดมลพิษและควบคุม 
                       กิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน  เสริมสรางประสิทธิภาพของ 
                       กลไกการจัดการขยะชุมชน  ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส  ขยะติดเชื้อ  สงเสริมใหมี 
                       มาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะในแหลงกําเนิด  สนับสนุนการสราง 
                       ธุรกิจจากขยะรีไซเคิล  และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะแบบรวมศูนย 
     4.6 เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด  บําบัดมลพิษ  ทั้งดานวิชาการ  บุคลากร  และสราง 
                       จิตสํานึกของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
     4.7 สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน  ชุมชน  ใชพลังงานทดแทน  พลังงานทางเลือก  พลังงานใส 
                       สะอาด 
     4.8 สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่  เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
     4.9 ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม  อนุรักษ 
                       ฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น  เพื่อรักษา  ปกปองระบบนิเวศนที่เชื่อมโยง  
                       วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน    
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
     5.1 รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู   ปลูกฝงจิตสํานึก    คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ 
                       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบ 
                       ประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน  ประชาชนทุกระดับ  ทุกภาคสวน 
     5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล   ใหมีประสิทธิภาพ  และโปรงใส   
                       สนับสนุนใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา  ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการ 
                       ใหบริการประชาชน  ลดข้ันตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
     5.3 พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน 
                       ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและ 
                       ระบบการติดตามประเมินผล 
     5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง    เพื่อเสริมสรางประสิทธ ิ
                       ภาพในการปฏิบัติราชการ         

 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

 การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดําเนินการดวยการยึดความตองการของประชาชนเปนหลัก  
ใชวิธีการบริหารสมัยใหม  ยึดหลักความสะดวก  รวดเร็ว  การมีสวนรวมของประชาชน  ความมีประสิทธิภาพใน
การใชจายงบประมาณ  และมีคุณธรรม  ความโปรงใส  ตรวจสอบได  โดยนโยบายการพัฒนาของคณะ
ผูบริหารซึ่งไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เม่ือวันที่  21  ตุลาคม  2551  มีดังนี้ 
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1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
    - พัฒนาเสนทางการคมนาคมภายในตําบลใหไดมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย 
    - วางระบบผังตําบลรวมเพื่อเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานตางๆ 
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 
    - ปรับปรุงดูแล  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานใหอยูในสภาพสมบูรณ 
2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.1 สังคมสงเคราะห 
          - สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร  ผูปวยเร้ือรังอยางทั่วถึง 
          - จัดหาที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร 
    2.2 การศึกษา 
          - สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)เต็มตามจํานวนนักเรียน   และถูกหลัก 
            โภชนาการ 
          - สนับสนุนและสงเสริมโรงเรียน  เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
          - สนับสนุนและสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพในทุกดาน 
          - สนับสนุนอุปกรณการศึกษาและกิจกรรมอ่ืน  ๆ
          - สนับสนุนและสงเสริมวิทยากรพิเศษ  เพื่อเสริมความรูความสามารถใหเยาวชน 
          - สนับสนุนทุกการศึกษาแกเด็กนักเรียน 
          - สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของนักเรียน 
    2.3 การกีฬา 
          - สนับสนุนโครงการลานกีฬาเอนกประสงค 
          - สนับสนุนและสงเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชนทุกระดบั 
          - สนับสนุนอุปกรณกีฬาใหหมูบาน  ชุมชน  สถานศึกษาโดยทั่วถึง 
    2.4 ประกอบอาชีพ 
          - สนับสนุนอุปกรณเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และปจจัยการผลิต 
          - สนับสนุนและสงเสริมกลุมอาชีพที่แทจริง  อยางมีระบบและยั่งยืน 
          - สนับสนนุและสงเสริมการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
            พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “พออยู  พอกิน  พอเพียง” 
    2.5 การสาธารณสุข 
          - สนับสนุนโครงการโรงพยาบาลตําบล 
          - สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
          - สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
          - สนับสนุนตามโครงการตางๆ ของสถานีอนามัยประจําตําบล 
          - รณรงคและประชาสัมพันธใหความรูประชาชนเกี่ยวกับการปองกันโรคตางๆ เชน   
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             ไขเลือดออก  โรคเอดส  ตลอดจนภัยของยาเสพติด 
          - รณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และรักษาความสงบเรียบรอย 
    - สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน 
    - สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
    - สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของ  
       อบต. 
    - จัดระเบียบชุมชนใหมีความสะอาดเรียบรอยและมีสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ 
    - สนับสนุนการมีสวนรวมของผูนําทองที่  กํานัน  ผูใหญบาน ฯลฯ  ในการรักษาความสงบ 
       เรียบรอย 

     4. ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว 
      - สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
                    ประจําตําบล 
           5. ดานบริการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     - สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของประชาคมหมูบานและตําบลอยางเปนรูปธรรม 
      - กอสรางและปรับปรุงศาลาเอนกประสงคประจําหมูบานใหอยูในสภาพที่สมบูรณ 
      - สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขาวสารจากทางราชการในรูปแบบตาง  ๆ
      - พัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศประจําตําบล (อินเตอรเน็ตตําบล) ใหสมบูรณ 
                    ยิ่งข้ึน 
     - สงเสริมการปลูกตนไม  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกรอน 
     - รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
     - พัฒนาการบริหารจัดการ อบต. ตามหลักธรรมาภิบาล 
     - พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  แผนแมบทชุมชน 
     - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
 6. ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
     - สรางจิตสํานึกใหทุกคนมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมของทองถิ่น 
     - สืบสานประเพณีทองถิ่น  โดยการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับภาครัฐและเอกชน 
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 ศักยภาพองคการบริหารสวนตําบล 
 

การพัฒนา ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
ดานโครงสรางพื้นฐาน - มีทางหลวงแผนดินตัดผาน จํานวน 1 สาย คือสาย 4013 และมีทางหลวงชนบท 
   3 สาย ตัดผาน ซ่ึงเปนสายหลักที่สามารถใชเปนเสนทางคมนาคมระหวางตําบล   
   อําเภอ  จังหวัด 
 - มีเสนทางการคมนาคมที่ดีสามารถติดตอไดตลอดพื้นที่ตําบลและตําบลใกลเคียง  
 - มีการประปาสวนภูมิภาค  ประปาหมูบานในพื้นที่ 
 - มีไฟฟาใชทุกหมูบาน และติดต้ังไฟฟาสาธารณะในพื้นที่ 
 - มีโทรศัพทสาธารณะบริการ และมีคูสายโทรศัพทบานเขาถึงทุกหมูบาน 
 - มีผังตําบลรวมเปนระบบ โดยมีการจัดระบบการใชที่ดินไวอยางชัดเจน  เพื่อใชพื้นที่ 
   ใหเปนประโยชนมากที่สุด 
ดานสังคม - มีการอนุรักษและรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของทองถ่ิน โดยการ 
   สืบสานวัฒนธรรมตาง ๆ ของทองถ่ิน  โดยความรวมมือจากประชาชนอยางดีย่ิง  
 - มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยบริการดานขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน การ 
   ใหบริการฟรี Internet ตําบล แกประชาชนทั่วไป ทําใหเปดโลกทัศนใหแกประชาชน 
   ไดมากขึ้น 
 - มีการจัดการดูแลเด็กเล็ก เพื่อลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 
 - มีการสงเคราะหผูพิการ ผูปวยโรคเอดส  ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 
 - มีการสงเสริมการจัดระเบียบสังคม การลดปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน การปองกัน 
   และแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรม 
 - มีการปรับปรุงพัฒนาแหลงชุมชนแออัดใหนาอยูเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
   ที่ดีขึ้น 
 - มีโครงการใหความชวยเหลือทางดานการศึกษา 
 - จัดซ้ืออุปกรณตางๆไวใชเพื่อลดภาระคาใชจายของประชาชนในพื้นที่ 
 - มีการสงเสริมดานสาธารณสุขของประชาชนเพื่อสงเสริมดานรางกายและจิตใจ 
ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร - มีการบริหารงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล - มีการปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ โดนการนําวิทยาการสมัยใหม 
  เชน หลัก One Stop Service การปรับและขยายการปฏิบัติราชการเวลาพักกลางวัน 
   การใหบริการในวันเสารเต็มวัน  การนําเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัยมาใช เชน  
   เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองโทรสาร Internet ตําบลใหบริการดานขอมูล  
 - มีการสงพนักงานสวนตําบลและผูบริหารเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู 
 และประสบการณ สามารถทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 - มีการปรับปรุงและนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ในการจัดเก็บรายได 
 - มีการบริหารงานแบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
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จุดออน จุดแข็ง 

1. บุคลากรในองคกรนอยไมสามารถนําพาบูรณาการ 1. มีวิถีชีวิต  ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินที ่
    ใชยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถ่ินอยางเต็มที ่     เปนเอกลักษณ 
2.ไมสามารถนําทรัพยากรมาใชใหเปนประโยชน 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่มีความพรอม 
    เชิงอนุรักษ  ขาดการประสานงาน ขาดความรู 3. มีการรวมกลุมตาง ๆในพ้ืนทีท่ี่มีประสิทธิภาพ  สามารถ 
    เชิงยุทธศาสตรการอนุรักษและเชิงธุรกิจ     สรางความเขมแข็งในชุมชนและสามารถพ่ึงตนเองได 
3. ขาดการพัฒนาดานความรู  ดานศักยภาพใน     เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
    การบริหารจัดการที่ดี 4. มีทรัพยากรทางธุรกิจการคาและการลงทุน 
4. ขาดเครือขายเชื่อมโยงการโทรคมนาคม 5. บุคลากรมีศักยภาพ 
5. ขาดความรูความสามารถความกลมเกลียวใน 6. มีงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเหมาะสม 
    การจัดการดานการบริหารที่ดี 7. ผูบริหารและสมาชิกฯ ผูนํามีศักยภาพในการพัฒนา 
6. ขาดการต้ังงบประมาณที่ไมถูกตองตาม   
    นโยบายของรัฐบาล  
7. ขาดการมีสวนรวมดานกิจกรรมนโยบายที ่  
    กําหนดไวและความรอบรูกฎระเบียบที่ชัดเจน  

อุปสรรค โอกาส 
1. ขาดการประสานงานภายในองคกรและระหวาง 1. มีความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินสามารถสรางรายได 
    องคกรอื่นๆ 2. มีธุรกิจการลงทุนนําไปสูการสรางแรงงานในพ้ืนที ่
2. ขาดบุคลากรทีมี่ความรูความสามารถและชํานาญ     เพ่ือยกระดับการครองชีพ 
    การ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3. องคการบริหารสวนตําบลใหความชวยเหลือในทุกๆดาน 
3. งบประมาณในการพัฒนามีนอยไมเพียงพอตอการ 4. เปนพ้ืนที่เหมาะสมแกการเพาะปลูกดานการเกษตร 
   การพัฒนาในกิจกรรม/โครงการที่ใชงบประมาณสูง 5. ผูนําทองถ่ินมีศักยภาพ 
4. เสนทางการคมนาคมในการขนสงผลผลิตออกสู 6. องคกรฯภาครัฐ  เอกชนในพ้ืนที่มีความพรอม 
    ทองตลาดไมไดมาตรฐาน  
5. ราคาพืชผลผลิตตกตํ่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ  
    ผันผวนไมแนนอน  
6. การจําหนายผลผลิต  ผลิตภัณฑขาดตลาดรองรับ  
7. เปนพ้ืนที่ราบลุมในชวงฤดูฝนเกิดน้ําทวมขัง  
    ในชวงหนาแลงขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร  
    ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาที่ควร  ผลผลิตตกตํ่า  
8. ขาดผลิตผลการสงออกจากตัวตําบลหรือหมู  
    บานสวนมากเอาผลิตผลจากเมืองสูตําบล  
    ทําใหเสียดุลยการคา  
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สภาพปญหา ของหมูท่ี 1 – 13 

 

 ดานเศรษฐกิจ 
1. กลุมอาชีพ ไมมีสถานที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ  ขาดตลาดรองรับ 
2. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการสงเสริมอาชีพ   
3. ขาดประสบการณการสงเสริมอาชีพ 
4. ผลผลิตตกต่ํา   
5. ราคาผลผลิตตกต่ํา  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจผันผวนไมแนนอน 
6. ไมมีกลุมอาชีพที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดมาตรฐานขาดการพัฒนาและปรับปรุง 
2. เด็กนักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา  ไมมีเงินทุน  ขาดวัสดุอุปกรณทางการศึกษา 
3. สถานที่ออกกําลังกาย  เลนกีฬา และอุปกรณกีฬามีไมพียงพอและชํารุด 
4. ศาสนาวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเส่ือมถอย 
5. การม่ัวสุมเสพยาเสพติดในกลุมวัยรุน  กอใหเกิดอาชญากรรม 
6. การใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดสยังไมทั่วถึง 
7. โรคติดตอมีแนวโนมที่สูงข้ึน 

 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. เสนทางการคมนาคมชํารุด เปนหลุมบอ  คับแคบทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวก 
2. แหลงน้ํา ระบบประปาหมูบานไมไดมาตรฐานและใชน้ําไดไมเพียงพอกับความตองการ 
3.   ไฟฟาสาธารณะชํารุด  และยังมีไมทั่วถึงครอบคลุมทั้งตําบล 
4.   ระบบการระบายน้ําไมดีทําใหน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน  และขาดแคลนน้ําในหนาแลง 
5.   ระบบการประปายังไมทั่วถึง 

 

 ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. ไมมีสถานเก็บและทิ้งขยะสงผลใหเกิดขยะสะสมในหมูบาน 
2. ปญหาขยะ  ส่ิงปฏิกูลในแมน้ําลําคลอง และวัชพืช 
3. การกอสรางอาคารส่ิงปลูกสรางรุกลํ้าแมน้ําลําคลอง 
 

ดานพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1. ขาดความรวมมือ  การมีสวนรวมจากประชาชนในการพฒันาการเมืองการบริหาร 
2. การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลขาดการประชาสัมพันธที่ด ี
 

ขอมูลปญหา   สรุปจากการจัดทําประชาคมหมูบาน หมูท่ี 1 – 13 
ระหวางวันท่ี  8  -  24  มีนาคม  2553 
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ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 

      ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน   
    1.1 ปญหาเสนทางการคมนาคม  ถนน/ทางเทา/สะพาน ในพื้นที่ - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการ 
          ลักษณะของปญหา ถนนชํารุดเปนหลุมบอ ถนนคสล.มีรอยราว  วัชพืชปกคลุมสอง  กอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุงถนนที่ชํารุดใหอยูในสภาพ 
          ขางทาง  สะพานแตกหักพังไมมีไหลทาง  ไหลทางยุบตัวพังทลาย  ที่ใชไดสะดวกปลอดภัย 
          สาเหตุแหงปญหา   
          1) น้ําทวมขัง   
          2) ปรับปรุงมาเปนระยะเวลานาน มีการชํารุดตามอายุ และโดยสภาพการใชงาน    
          3) การกอสรางทอระบายน้ํา และถมดินปริมาณนอย   
          4) ปริมาณน้ําหนักที่บรรทุกเกิน   
          5) ไมไดกําจัดวัชพืชริมถนน     
          6) งบประมาณมีไมเพียงพอในการกอสราง   
      1.2 ปญหาการจัดระบบการจราจร    - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - แนวโนมมีปญหาการจราจรจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
            ลักษณะของปญหา  ไมมีเคร่ืองหมาย/อุปกรณควบคุมการจราจร   
            สาเหตุของปญหา   
            1)ถนนคับแคบ   
            2)ไมมีไหลทาง   
            3)ชุมชนขยายตัวเร็วขึ้น   
      1.3 ปญหาไฟฟาสาธารณะ - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - แนวโนมไมมีความปลอดภัยเกิดปญหาอาชญากรรมมาก 
            ลักษณะของปญหา ไฟฟาสาธารณะที่ติดต้ังไวชํารุดตามอายุการใชงาน และ   
            ยังไมไดติดต้ังเพิ่มเติมบริเวณที่มีความเส่ียง  ไมครอบคลุมสงผลใหไมมีความ   
            ปลอดภัย  การสัญจรไปมาไมสะดวก  เปนแหลงม่ัวสุมและเกิดอาชญากรรม   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
            สาเหตุของปญหา   
            1) ไฟฟาสาธารณะที่ติดต้ังไวชํารุด   
            2) ยังไมมีการติดต้ัง  ติดต้ังไมครอบคลุมทั่วพื้นที่   
      1.4 ปญหาระบบการระบายน้ํา  - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแกไขปญหาน้ํา 
            ลักษณะของปญหา  ระบบระบายน้ําไมดี มีน้ําทวมขัง ไมมีทางระบายน้ํา  ทวมขัง ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรได  โดยความ 
            ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร  ประชาชนไมใหความสําคัญกับปญหา    รวมมือจากประชาชน 
             สาเหตุของปญหา   
            1) ปญหาน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน   
                - ฝนตกหนัก   
                - มีส่ิงกีดขวางในแมน้ําลําคลอง    
                - พื้นที่ต้ังเปนที่ราบลุม  ไมมีทอระบายน้ํา   
                - มีขยะมูลฝอย หรือตะกอนอุดตันในทอระบายน้ํา   
                - มีการกอสรางอาคารบานเรือนเพิ่มมากขึ้น   
                - การกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน โดยไมมีการวางทอระบายน้ํา   
             2) ปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตรในชวงหนาแลง   
                - ฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน   
                  - แมน้ําลําคลอง  คูสงน้ําต้ืนเขิน   
               - ขาดการเก็บกักน้ําไวใช  ไมมีประตูเก็บกัก-ระบายน้ํา   
     1.5 ปญหาการประปา - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - ทุกหมูบานและชุมชนมีระบบประปาใช 
          ลักษณะของปญหา การขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  ประปาหมูบานยังไม   
          ทั่วถึง  ครอบคลุมทุกพื้นที่     
          สาเหตุของปญหา   
          1) ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในชวงหนาแลง   
          2) งบประมาณการดําเนินการไมเพียงพอ   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
2. ปญหาการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.1 ปญหาดานสาธารณสุข   
          1. ปญหาโรคเอดส - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - ผูปวยโรคเอดสสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
             ลักษณะของปญหา จํานวนผูติดเช้ือเอดสในเขตพื้นที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นและผู  - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายดูแลผูปวยโรคเอดส 
             ติดเช้ือแพรกระจายในกลุมผูใชแรงงานและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น   
            สาเหตุของปญหา    
            1) ประชาชนยังขาดความเขาใจและไมเห็นความสําคัญในการปองกัน   
            2) ผูติดยาเสพติดเปนสาเหตุนําไปสูการติดเช้ือเอดส   
            3) ศีลธรรมเส่ือมลง  การสํ่าสอนทางเพศถูกมองวาเปนเร่ืองปกติ   
            4) เศรษฐกิจตกตํ่า เยาวชนถูกชักนําในการขายตัวเพื่อแลกกับเงิน   
            5) เยาวชนถูกครอบงําใหหลงใหลกับคานิยมการบริโภค   
            6) สถาบันครอบครัวออนแอ   
           2. ปญหาโรคติดตอตางๆ - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปองกันโรคติดตอ 
               ลักษณะของปญหา โรคติดตอในพื้นที่มีแนวโนมที่สูงขึ้น  มากขึ้น และแกไขปญหาครบวงจร  ต้ังแตการกําจัดแหลง 
               สาเหตุของปญหา  เพาะพันธ  พาหนะ  รณรงคใหความรู ฯลฯ 
               1) ขาดความรูความเขาใจในการดูแลรักษาและปองกันโรค   
               2) ไมเห็นความสําคัญ  ปลอยปละละเลย   
    2.2 ปญหาดานสวัสดิการของประชาชน - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลรวมกับสวนราชการอื่น ๆ ให 
          ลักษณะของปญหา ผูสูงอายุ ผูติดเช้ือเอดส ผูพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ที่มี  การชวยเหลือผูสูงอายุเด็ก สตรี ผูพิการและผูยากไร ผูรับ 
          ฐานะยากจนและไมสามารถประกอบอาชีพได ไมไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ  เช้ือเอดส ผูดอยโอกาสฯลฯ 
          สาเหตุของปญหา   
          1) มีฐานะยากจน    
          2) ถูกทอดทิ้ง  ไมมีงานทํา   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

    2.3 ปญหายาเสพติด - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - มีแนวโนมความรุนแรงมากขึ้น  ซ่ึงปญหายาเสพติดจะ 
          ลักษณะของปญหา เกิดการม่ัวสุมเสพยาเสพติดในกลุมวัยรุน  กอใหเกิด  ลดลงไดก็ตอเม่ือรัฐบาลแกไขปญหาอยางจริงจัง 
          อาชญากรรมในพื้นที่   
          สาเหตุของปญหา   
          1) ปจจัยภายนอก   
              - เกิดจากปญหาการวางงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า   
              - กระแสวัตถุนิยม ทําใหเกิดการคายาเสพติดเพื่อหารายได ในบางรายเปน   
                ทั้งผูเสพและผูขาย   
              - มีส่ิงย่ัวยุและมีอิทธิพลจากเพื่อน   
           2) ปจจัยภายใน   
              - ครอบครัวขาดความอบอุน   
              - เยาวชนไมมีวุฒิภาวะในการจําแนกวาอะไรดีอะไรไมดี   
    2.4 ปญหาทางการศึกษา - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  โรงเรียนในพื้นที่ - องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารจัดการแบบ 
          ลักษณะของปญหา เด็กนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา    บูรณาการ 
          สาเหตุของปญหา   
          1) ผูปกครองมีฐานะยากจน ขาดเงินทุนในการศึกษาเลาเรียน   
          2) ขาดวัสดุอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการศึกษา   
          3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดมาตรฐาน  ขาดการพัฒนาและปรับปรุง   
    2.5 ปญหาผลกระทบตอศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลมีแนวโนมใหการสนับสนุน 
          ลักษณะของปญหา   ในทุกกลุมทุกวัย สงเสริม  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น 
         1) ในยุคโลกาภิวัฒนและการส่ือสารที่ไรพรมแดนไดนําวัฒนธรรมสมัยใหมเขา   
              มามีบทบาทตอสังคมและครอบครัว  โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนรับรูและให   
              ความสนใจกับวัฒนธรรมใหม กอใหเกิดปญหาตอสังคมและครอบครัว   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
          2) ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมถูกลบเลือนไปทีละนอย  เกิดการ    
              เปล่ียนแปลงและหายไป ในอนาคต   
          สาเหตุของปญหา   
          1) วัฒนธรรมสมัยใหมไดนํากระแสดานวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเขามามี   
              บทบาทสงผลใหสังคมครอบครัวมีความเห็นแกตัว  ตางคนตางอยู  ไมมี   
              ลักษณะสังคมเอื้ออาทรเหมือนในอดีต  จริยธรรม  วิถีชีวิตความเปนอยู   
              เปล่ียนแปลง   
          2) ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมไมไดรับการเอาใจใส  ขาดการสงเสริม   
              อนุรักษ  ใหความรูทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรม  และจริยธรรม   
    2.6 ปญหาดานการกีฬาและนันทนาการ - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลสามารถปรับปรุงและพัฒนา 
          ลักษณะของปญหา  สถานที่ออกกําลังกายและเลนกีฬาไมเหมาะสม    สถานที่เลนกีฬาออกกําลังกาย สงเสริมการออกกําลังกาย 
           สาเหตุของปญหา    เลนกีฬา 
           1) สถานที่ออกกําลังกาย  เลนกีฬาไมไดมาตรฐาน   
           2) ขาดวัสดุอุปกรณสําหรับการออกกําลังกายและเลนกีฬา   
3. ปญหาเศรษฐกิจ   
    3.1 ปญหาการสงเสริมอาชีพ - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลรวมกับสวนราชการตาง ๆ ใน 
          ลักษณะของปญหา  ประชาชนวางงาน  มีรายไดไมเพียงพอ  มีหนี้สิน  การสงเสริมและพัฒนาดานการประกอบอาชีพ การตลาด  
          สาเหตุของปญหา   
          1) ไมมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ   
          2) ไมมีตลาดรองรับจําหนายผลผลิต   
          3) ผลผลิตตกตํ่า  ราคาผันผวนไมแนนอน   
          4) ไมมีความรู   
          5) ไมมีที่ดิน, สถานที่ประกอบอาชีพ   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
4. ปญหาสภาพแวดลอม   
     4.1 ปญหาสภาพแวดลอมในหมูบาน / ชุมชนแออัด - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - รัฐบาลมีนโยบายจะแกไขปญหาความยากจนในกรณีที่ 
           ลักษณะของปญหา  ประชาชนหลายครัวเรือนอาศัย ต้ังรกรากอยางหนาแนน โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน  หมูที่ 6 , หมูที่ 9 ไมมีที่อยูอาศัย โดยใหประชาชนผูไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
           เกิดความแออัดขึ้นในพื้นที่  ขึ้นทะเบียน 
           สาเหตุของปญหา   
          1) ผูอยูอาศัยไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน   
          2) การต้ังบานเรือนไมมีการจัดระบบ   
          3) การประกอบอาชีพ   
          4) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถจัดสาธารณูปโภคเขาไปได  เนื่องจาก   
             ขัดตอกฎหมาย   
    4.2 ปญหาขยะมูลฝอย  - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - ปริมาณขยะและปญหาดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
          ลักษณะของปญหา ขยะมูลฝอยมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น  ขาดความเปนระเบียบ   
          เรียบรอย  และนําไปสูปญหาตางๆ เชน สภาพแวดลอม  สุขภาพ เปนตน   
          สาเหตุของปญหา   
          1) ประชาชนขาดจิตสํานึกและขาดการมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด    
          2) ถังขยะมีไมเพียงพอ   
          3) การบริหารจัดการในการเก็บขยะไมดีโดยเฉพาะในบริเวณชุมชนและตรอก   
              ซอยตางๆ  ไดแก สถานที่เก็บและทิ้งขยะมูลฝอย   
         4) เกิดการเนาเสียของขยะสงกล่ินเหม็น  สภาพแวดลอมเปนพิษ   
         5) เปนแหลงเพาะพันธและพาหนะของเช้ือโรคทําใหเกิดโรคติดตอในพื้นที่   
    4.3 ปญหาวัชพืช  และการกอสรางส่ิงปลูกสรางรุกลํ้าแมน้ําลําคลอง           - แมน้ําลําคลอง  ทางระบายน้ําพื้นที่องคการ - ปญหามีเพิ่มมากขึ้น  นอกจากรณรงคปลูกจิตสํานึกแลว 
          ลักษณะของปญหา การคมนาคมทางน้ํา  การไหลเวียนของน้ําไมสะดวก บริหารสวนตําบล  13  หมูบาน ตองใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มเติม 
          เนื่องจากมีวัชพืชและส่ิงปลูกสรางกีดขวาง   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
          สาเหตุของปญหา   
          1) ประชาชนขาดจิตสํานึก  เห็นแกความสะดวกสบายของตนเองมากกวาความ   
              ถูกตอง และขาดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาและพัฒนาแหลงน้ํา   
          2) การบริหารจัดการในการพัฒนาแหลงน้ําไมไดผล   
5. ปญหาการเมืองการบริหารจัดการ   
    5.1 ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลรับฟงความคิดเห็นและเปด 
          ลักษณะของปญหา การรับฟงความคิดเห็นและตัดสินใจจากประชาชนยังไม  โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
          ทั่วถึงและไมตอเนื่อง  ประชาชนไมสนใจที่จะเขามามีสวนรวม   
          สาเหตุของปญหา   
         1) หนวยงานที่เก่ียวของไมคอยจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากนัก   
         2) ขาดการประชาสัมพันธที่ดี   
         3) การไมใหความสนใจ ความรวมมือจากประชาชนในการเขามามีสวนรวม   
    5.2 ปญหาการบริการประชาชน  - สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล - องคการบริหารสวนตําบลนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อความ 
          ลักษณะของปญหา การใหบริการประชาชนยังไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร  สะดวกในการใหบริการประชาชน 
          สาเหตุของปญหา  -องคการบริหารสวนตําบลใหบริการประชาชนนอกสถานที่ 
          1) สถานที่ใหบริการคับแคบ  - ปรับปรุงพื้นที่ใหเหมาะสม 
          2) ขาดอุปกรณ  เคร่ืองมือในการใหบริการที่ทันสมัย   
    5.3 ปญหาดานวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช - สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายที่จะปรับปรุง 
          ลักษณะของปญหา วัสดุอุปกรณชํารุด  ไมทันสมัย  สํานักงานใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช 
          สาเหตุของปญหา  - บํารุงรักษา  ซอมแซม  จัดหาวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย 
          1) วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่จําเปนตองใชในสํานักงานขํารุดใชการไมได   
          2) วัสดุอุปกรณที่มีอยูไมทันสมัยเทียบกับเทคโนโลยีสมัยใหมและความตองการ    
              ที่จะใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

    5.4 ปญหาดานบุคลากร - สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล - องคการบริหารสวนตําบลปรับปรุงโครงสรางบุคลากรให 
          ลักษณะของปญหา บุคลากรไมเพียงพอ  ยังขาดความรูความสามารถ  สอดคลองกับภารกิจ 
          สาเหตุของปญหา   
          1) ขาดแคลนบุคลากรบางตําแหนงทําใหการปฏิบัติงานในบางเร่ืองไมมี   
              ประสิทธิภาพ   
          2) บุคลากรขาดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน   
 

     ประเด็นการพัฒนาจากความตองการของประชาชน 
ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
     ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน   
     1.1 ความตองการใหกอสรางเสนทางคมนาคม/ซอมแซม และบํารุงรักษาเสนทาง - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระบบการ 
           คมนาคมที่มีอยูเดิมใหอยูในสภาพเรียบรอย ใชไดทุกฤดูกาล  คมนาคมขนสงไดดีและมีมาตรฐานขึ้น 
           ลักษณะของปญหา   
           1) ถนนเดิมชํารุด เปนหลุมบอ แตกราว   
           2) ริมถนน/ไหลทางมีวัชพืชปกคลุมหนาแนน   
           สาเหตุของปญหา   
           1) กอสราง/ปรับปรุงมานาน   
           2) น้ําทวมขัง กัดเซาะผิวจราจร    
           3) น้ําหนักบรรทุกเกินกําหนด   
      1.2 ความตองการไฟฟาสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - การสัญจรไปมาสะดวก  มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและ 
            การสัญจรไปมาสะดวก    ทรัพยมากขึ้น 
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
            ลักษณะของปญหา    
            1) ไฟฟาสาธารณะที่ติดต้ังอยูแลวชํารุด   
            2) ติดต้ังยังไมครอบคลุมพื้นที่   
            สาเหตุของปญหา   
            1) ไฟฟาสาธารณะมีอายุการใชงานมานาน   
            2) เปนแหลงม่ัวสุม  เกิดอาชญากรรม   
      1.3 ความตองการใหมีระบบการระบายน้ําที่ดี  ขุดลอกคลอง คูสงน้ํา  ฝงทอระบายน้ํา - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - การระบายน้ําคลองตัวขึ้น  ไมมีน้ําทวมขังในพื้นที่ 
            ลักษณะของปญหา    การทําการเกษตรไดผลดีย่ิงขึ้น 
            1) น้ําทวมขังในชวงฤดูฝน   
            2) ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรในชวงหนาแลง   
             สาเหตุของปญหา   
            1) ปญหาน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน   
                - ฝนตกหนัก   
                - มีส่ิงกีดขวางในแมน้ําลําคลอง    
                - พื้นที่ต้ังเปนที่ราบลุม   
                - ไมมีทอระบายน้ํา   
                - มีขยะมูลฝอย หรือตะกอนอุดตันในทอระบายน้ํา   
                - มีการกอสรางอาคารบานเรือนเพิ่มมากขึ้น   
                - การกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน โดยไมมีการวางทอระบายน้ํา   
             2) ปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตรในชวงภัยแลง   
                - ฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน   
                  - แมน้ําลําคลอง  คูสงน้ําต้ืนเขิน   
               - ขาดการเก็บกักน้ําไวใช  ไมมีประตูเก็บกัก-ระบายน้ํา   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
     1.4 ความตองการระบบประปาสําหรับอุปโภคบริโภคไดตลอดป - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - ทุกหมูบานและชุมชนมีระบบประปาใช 
          ลักษณะของปญหา    
          1) การใหบริการระบบประปายังไมทัว่ถึง   
          2) ขาดแคลนน้ําที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค   
          สาเหตุของปญหา   
          1) ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในชวงหนาแลง   
          2) งบประมาณการดําเนินการไมเพียงพอ   
2. ดานเศรษฐกิจ           
    2.1 ความตองการการสงเสริมอาชีพ - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลสามารถสงเสริมการประกอบ 
          ลักษณะของปญหา  อาชีพใหกับประชาชน  สามารถสรางรายไดและประชาชน 
         1) ไมมีงานทํา   อยูดีกินดีมากขึ้น 
         2) ขาดเงินทุน, สถานที่ประกอบอาชีพ   
         3) ไมมีความรู และประสบการณ   
         สาเหตุของปญหา   
         1) ไมมีเงินทุน    
         2) ไมมีความรูดานการประกอบอาชีพ   
          3) ผลผลิตตกตํ่า  ขาดตลาดรองรับ  ราคาไมแนนอน   
3. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต           
    3.1 ความตองการดานสวัสดิการสังคม  - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมสนับสนุนสวัสดิการ 
          ลักษณะของปญหา   เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส และผูติด  และสังคมสงเคราะหแก เด็ก สตรี คนชรา ผูยากไร  
          เช้ือเอดส ไมมีสวัสดิการและการชวยเหลือจากภาครัฐ  ผูดอยโอกาส ผูติดเช้ือเอดส  มีการบูรณาการและบริหาร 
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

         สาเหตุของปญหา  จัดการที่ดีแกผูยากไร และถูกทอดทิ้ง เชน ผูสูงอายุ เด็ก  
         1) ฐานะยากจน  ผูพิการ ใหสามารถดํารงชีพอยูไดตามสภาพ 
         2) ไมมีผูดูแล   
    3.2 ความตองการดานกีฬาและนันทนาการ     - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบล สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ 
          ลักษณะของปญหา ประชาชนไมมีสถานที่ออกกําลังกายของหมูบาน/ชุมชน  พัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ การออกกําลังกาย 
          ไมมีสวนสาธารณะพักผอนหยอนใจ/ อุปกรณไมเพียงพอ  เพื่อใหมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีสถานที่พักผอน เลนกีฬา 
          สาเหตุของปญหา   
          1) สถานที่ออกกําลังกายยังไมเหมาะสม ปญหาน้ําทวมขังบริเวณสถานที่เลนกีฬา   
              และบริเวณที่ออกกําลังกาย   
          2) ไมมีสถานที่ออกําลังกาย/สวนสาธารณะ/วัสดุอุปกรณไมพรอม   
    3.3 ความตองการดานการศึกษา - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลสามารถสงเสริมสนับสนุนดาน 
          ลักษณะของปญหา  เด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชนยังไมมีความรูเพียงพอ   การศึกษาในทองถ่ินใหมีคุณภาพ โดยการบูรณาการ 
          เด็กออกเรียนกลางคันคุณภาพยังไมดีพอ  รวมกับสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดในเขตพื้นที่ 
          สาเหตุของปญหา   
          1) ฐานะยากจน   
          2) ขาดการสงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจัง   
    3.4 ความตองการดานสาธารณสุข - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลสามารถสงเสริมสนับสนุนดาน 
          ลักษณะของปญหา ประชาชน เด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูรับเช้ือ  สุขภาพของประชาชนกลุม แม เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติด 
          เอดสยังขาดความรูดานสุขภาพ การปองกันโรคตาง ๆ การบริโภคอาหารที่มี  เช้ือเอดส  และผูดวยโอกาส การสนับสนุนการแพทยแผน 
         คุณคาทางโภชนาการ ความสะอาด สุขภาพอนามัย  ไทย สถานพยาบาล การใหความรูสูประชาชนไดดี และมี 

  คุณภาพ 
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

         สาเหตุของปญหา   
         1) ไมมีความรู   
         2) ฐานะยากจน    
         3) ขาดการสงเสริมจากภาครัฐ   
   3.5 ความตองการดานการปรับปรุงชุมชนแออัด - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลสามารถปรับปรุงชุมชนใหถูก 
         ลักษณะของปญหา  ประชาชนบริเวณชุมชุนปลูกสรางบานเรือนอาศัยอยูอยาง โดยเฉพาะหมูที่ 6 , หมูที่ 9 สุขลักษณะและปลอดภัย สะอาดเรียบรอย 
         แออัด ไมถูกสุขลักษณะเกิดกล่ินเหม็น มีขยะมูลฝอยหมักหมมในชุมชน   
         สาเหตุของปญหา   
         1) ประชาชนไมมีที่ดินเปนของตนเอง    
         2) การประกอบอาชีพ   
         3) การต้ังบานเรือนไมมีการจัดระบบ   
   3.6 ความตองการแกไขปญหายาเสพติด - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
         ลักษณะของปญหา เกิดการม่ัวสุมเสพยาเสพติดในกลุมวัยรุน  กอใหเกิด  สามารถดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดได 
         อาชญากรรมในพื้นที่   
         สาเหตุของปญหา   
         1) เกิดจากปญหาการวางงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า   
         2) กระแสวัตถุนิยม ทําใหเกิดการคายาเสพติดเพื่อหารายได ในบางรายเปน   
             ทั้งผูเสพและผูขาย   
         3) มีส่ิงย่ัวยุและมีอิทธิพลจากเพื่อน   
         4) ครอบครัวขาดความอบอุน   
         5) เยาวชนไมมีวุฒิภาวะในการจําแนกวาอะไรดีอะไรไมดี   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
   3.7 ความตองการสงเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณี เชน สงกรานต  ชักพระ - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายสนับสนุนสงเสริม 
         ทําบุญเทศกาลเดือนสิบ  เทศกาลเขาพรรษา แหผาขึ้นธาตุ  วันขึ้นปใหม ฯลฯ  การจัดงานประเพณีตางๆ 
   3.8 ความตองการสงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน  - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายสงเสริมภูมิปญญา  
  ทองถ่ินใหคงอยูตอไป 
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
    4.1 การสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน    - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลรณรงค สงเสริมและสนับสนุน 
          ลักษณะของปญหา  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันอนุรักษทรัพยากร 
          และส่ิงแวดลอม  ธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม 
    4.2 ความตองการดานการกําจัดขยะมูลฝอย - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลสามารถบริหารจัดการดานการ 
          ลักษณะของปญหา ขาดการกําจัดขยะมูลฝอย ทิ้งขยะหมักหมม ขยะมีปริมาณ  กําจัดขยะมูลฝอยไดดี 
          เพิ่มสูงขึ้น   
    4.3 ความตองการปลูกตนไมริมถนน ที่วางเปลา  ที่ราชการ ฯลฯ  - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลมีนโนบายสงเสริมและ 
          ลักษณะของปญหา ภูมิทัศนไมสวยงาม ไมเหมาะสม  พื้นที่ไรประโยชน   สนับสนุนการปลูกตนไม 
    4.4 ความตองการใหกําจัดวัชพืชในแมน้ําลําคลอง  ทางระบายน้ํา - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายขุดลอกคูคลอง 
          ลักษณะของปญหา  เกิดตะกอนและมีวัชพืชปกคลุมทําใหเกิดปญหาการ  คูสงน้ํา 
          ระบายน้ํา  น้ําเนาเสีย   
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ขอบขายปญหา ขอบเขตปญหา/พ้ืนที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

5. ดานพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ   
    5.1 ความตองการสงเสริมกระบวนการประชาคม - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  13  หมูบาน - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายสงเสริมกระบวนการ 
  ประชาคมในพื้นที่ 
    5.2 ความตองการใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได ประหยัด  - สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายการบริหารงานที่ 
          และเหมาะสม  โปรงใส ตรวจสอบได 
    5.3 ความตองการใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัย เพียงพอ พรอมใชงาน ตลอดจน  - สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล - องคการบริหารสวนตําบลมีวัสดุครุภัณฑ  อุปกรณ 
          มีอาคารที่เหมาะสม สะดวกกับการใหบริการประชาชน  สํานักงานที่ทันสมัย มีอาคารที่ทําการที่เหมาะสม สะดวก 
  ตอการใหบริการประชาชนและประโยชนใชสอย 
    5.4 ความตองการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน - การบริหารงานบุคคลสํานักงานองคการ - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายดานการบริหารงาน 
          โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี บริหารสวนตําบล บุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ 
    5.5 ความตองการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา รัฐพิธี เชน วันเฉลิมพระชนม - พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล   - องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายการจัดกิจกรรม 
          พรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ  วันสําคัญทางศาสนา รัฐพิธี ตางๆ 
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บทท่ี 4 
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

 
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน  
ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมกตัญู  เรียนรูตลอดชีวิต 

 
พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 
1. สงเสริมอาชีพ  สรางรายไดดวยภูมิปญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สรางครอบครัวที่อบอุน  สรางความรัก  ความกตัญูกตเวทีใหเกิดข้ึนในสังคม 
3. สงเสริมการศึกษา  การเรียนรูตลอดชีวิต 

 4. พัฒนาสังคม  สรางชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน 
 5. สงเสริม  สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น 

 
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนยากจนและผูดอยโอกาส ฯลฯ ใหมีปจจัยข้ันพื้นฐาน 
    1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
    1.3 เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  โรงเรียน  ชุมชนและครอบครัว  ใหมีบทบาทพัฒนาคณุภาพ 
          ชีวิตพึ่งตนเองได 
    1.4 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหเอ้ืออํานวย  และภารกิจที่เปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากการ  
           กระจายอํานาจสูทองถิ่น 
2. พัฒนาการบริหารและการบริการ 
    2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารดานบุคคล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารและบริการ   
          ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงินการคลังใหมีการบริหารจัดการที่ด ี
    2.2 สนับสนุนการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบล 
    2.3 ใหบริการประชาชน  สะดวก  รวดเร็ว  เสมอภาค  โดยไมใหประชาชนตองเสียเวลาและลด 
          คาใชจาย  ดูแลประชาชนผูมาติดตอเสมือนลูกคา 
3. พัฒนาสังคม ทองถิ่นเพื่อความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 
    3.1 จัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหครบในทุกๆดาน 
    3.2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป 
    3.3 ปรับปรุงส่ิงแวดลอมใหสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

 
--------------------------------------------------- 

 



 
บทท่ี 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดขอบ 
ยุทธศาสตรท่ี 1    
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบการ 1.1 การกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาที่อยูอาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเทา สวนโยธา  สํานักงานปลัด 
คมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)       ไฟฟาสาธารณะ  ประปาหมูบาน  
 1.2 การขุด  ขุดลอกคูคลอง  คูสงน้ํา  การปรับปรุง  ซอมแซมทางระบาย สวนโยธา  สํานักงานปลัด 
      น้ํา  คนัสงน้ํา  ฝงทอระบายน้ํา  
ยุทธศาสตรท่ี  2   
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สงเสริมการลงทุน   2.1 สงเสริมการเกษตร  การประกอบอาชีพ  ภูมิปญญาทองถิ่น  สราง สํานักงานปลัด 
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว      รายไดใหกับประชาชน  
ยุทธศาสตรท่ี  3   
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 ดานการสังคมสงเคราะห  การสวัสดิการสังคมเด็ก  ผูยากไร  ผูสูงอายุ   สํานักงานปลัด 
       ผูพิการ  และผูปวยเอดส  
 3.2 ดานการศึกษา  สนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม)  สงเสริม สํานักงานปลัด 
       สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา  กิจกรรมการศึกษา  การกีฬาโรงเรียน  
 3.3 ดานการสาธารณสุข  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข   สํานักงานปลัด 
       การรณรงค  ประชาสัมพันธใหความรู  และการปองกันโรคตาง  ๆ  
 3.4 ดานการศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  การสงเสริมสนับสนุน  อนุรักษ   สํานักงานปลัด 
       สืบสานเอกลักษณ  ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น  
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---------------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดขอบ 
 3.5 ดานการกีฬาและนันทนาการ  การสงเสริมการออกกําลังกายและเลน สํานักงานปลัด 
       กีฬาตางๆ  
 3.6 ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  รักษาความสงบภายใน  สรางความ สํานักงานปลัด 
       เขมแข็งของชุมชน  
ยุทธศาสตรท่ี 4   
การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลัก 4.1 ดานการพัฒนาองคกรฯ  เพิ่มศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพ  ปฏิบัติหนาที่  สํานักงานปลัด 
ธรรมาภิบาล               โดยสุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม    
 4.2 ดานการสงเสริมสนับสนุนประชาคมหมูบานและตําบลในการจัดทํา สํานักงานปลัด 
       แผนพัฒนาทองถิ่น  แผนแมบทชุมชน  
 4.3 ดานการกอสรางและปรับปรุงหอกระจายขาว  เสียงตามสาย  ที่อาน สํานักงานปลัด 
       หนังสือพิมพ  ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน  ซุมที่พัก  ศาลาพักรอน    
       สวนสาธารณะ  
 4.4 ดานการประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ สํานักงานปลัด 
 4.5 ดานการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน  บริการ INTERNET ตําบลใน สํานักงานปลัด 
       วันและเวลาราชการโดยไมพักเที่ยง  การบริการที่สะดวกรวดเร็ว  ประทับใจ    
       การบริการนอกสถานที ่  
ยุทธศาสตรท่ี 5   
การพัฒนาดานการอนุรักษ 5.1 ดานการรณรงคสงเสริม  อนุรักษ  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   สํานักงานปลัด 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม       สภาพแวดลอม  การบําบัดและการจัดการขยะมูลฝอย  
 5.2 ดานการรณรงคตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานปลัด 



บทท่ี  6   
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ไดวางแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบล  โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผลข้ึนมาพิจารณาวาง
กรอบการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  ขอ  18  โดยนายกองคการบริหารสวนตําบล
ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อันประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
  2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตอ 

ผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นสักทราบโดยทัว่กัน อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  อยูภายใตระยะเวลา  และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนิน
โครงการ  บรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม  ทั้งนี้  การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบที่เกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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รูปแบบของการติดตามและประเมินผล   แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามคูมือ การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
ประกอบไปดวย แบบรายงาน  3  แบบ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  2  แบบดังแผนภูมิตอไปนี ้
 
      
       แบบรายงาน 
 
 
 
 แบบประเมินผลแผน ฯ           แบบติดตามแผน ฯ   แบบประเมินผลแผน ฯ 
        Input           Process               Output 
 
         แบบท่ี  1      แบบท่ี  2            แบบท่ี  3/1 
  การประเมินการจัดทําแผน         แบบติดตามและประเมินผล            แบบประเมินผล 
   ยุทธศาสตรขององคกร            การดําเนินงานขององคกร       การดําเนินงานตามแผน 
   ปกครองสวนทองถิ่น               ปกครองสวนทองถิ่น    ยุทธศาสตร 
 
                 แบบท่ี  3/2 
               แบบประเมินความพอใจตอผล 
           การดําเนินงานขององคกรปกครอง 

                   สวนทองถิ่นในภาพรวม 
 
     

                แบบท่ี  3/3 
               แบบประเมินความพอใจตอผล 
           การดําเนินงานขององคกรปกครอง 
            สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
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การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดย

คํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการการรายงานการติดตามและประเมินผล 
กําหนดเปนรายไตรมาส  โดยรายงานผลเปนรายไตรมาส  แบงเปน 4 ไตรมาส คือ 
ไตรมาสที่  1 เดือนตุลาคม  -   ธันวาคม 
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม -  มีนาคม 
ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน  - มิถุนายน 
ไตรมาสที่ 4  เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินอยางนอยโครงการละ 1 คร้ัง  และประเมินผล

โครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 คร้ัง    แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 คร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
 


