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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ    
นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียดดังนี้  
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
           1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
           2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
           3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
           4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
           5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  2  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



13 
 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

 นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 

20 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 

ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 
4.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ            
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พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ

บาปตามหลักของศาสนา 
12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

5.  นโยบายของรัฐบาล   
5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 

1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ   
     นวัตกรรม 
9)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
     ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
      และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
1)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด   
2)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ 

4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563)  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  
4  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จึงได้ก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

1)  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2)  เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4)  เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน            
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2563) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 

  “เมืองเกษตรอินทรีย์  ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน  ท่องเที่ยววิถีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
วัตถุประสงค์รวม 
       1. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
       2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     3. เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา 
       1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
       2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
          3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
       4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด 
       5. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
          6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
วัตถุประสงค์      1. เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
       2. เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
       3. เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย1. จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมข้ึน 
       2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน     
       3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 1. การเพิ่มพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
       2. การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
       3. การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
                            ชายแดน 
วัตถุประสงค์        1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
        2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมข้ึนต่อปี 
        2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน 
แนวทางการพัฒนา   1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า-ส่งออก 
        2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการด่าน
พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล 
        3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
วัตถุประสงค์       1. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

      2. เพื่อเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 

      2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา   1. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว และการบริการ 

      2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
                           3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์       เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. จ านวนพื้นที่ป่าเพ่ิมข้ึน 

      2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย 
      3. จ านวนชุมชน / หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา   1.  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
      2.  การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
      3.  การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
วัตถุประสงค์      เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่  80 ปีขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 

      2. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
                 3. จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 

      4. จ านวนคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไม่มีงานท าได้รับการ 
ฝึกอบรมอาชีพทุกคน 

      5. สัดสว่นของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมดลดลง 
แนวทางการพัฒนา   1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

      2. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
      3. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
      4. การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6. การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์       1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

      2. เพ่ือให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
      3. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
      2. จ านวนหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มขึ้น 
      3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 

แนวทางการพัฒนา   1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
      2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อความม่ันคง ความสงบ    

                    เรียบร้อย และห่างไกล ยาเสพติด 
      3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง บ ารุง ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ท่อ รางระบาย
น้ า และเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพท่ีดี 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
1.3 พัฒนาและจัดท าแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค – บริโภคและการเกษตร 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
 2.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพและสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมทักษะความเป็นเลิศทางกีฬาเพ่ือให้เกิดความสามัคคีมีน้ าใจเป็นนักกีฬาของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบล ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล และส่งเด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ  
 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
 3.5 ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเพื่อดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 4.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพและให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยจัดให้มีการก่อสร้าง
และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยพร้อมจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างเหมาะสม 
 4.3 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
ให้ได้รับสารอาหารตามเกณฑ์ 
 4.4 สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.1 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม 
 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ริมทางและที่สาธารณะ 
6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
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 6.3 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมาก
ขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
 6.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 6.6 สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภา และผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรม ได้เพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 6.7 บริการการคลังอย่างมีศักยภาพ และยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

      “ โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง” 
2.2 ยุทธศาสตร 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
       1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
       2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
       3. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
       4. ประชาชนให้ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       5. ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       6. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       7. ประชาชนมีส่วนรว่มและจิตส านึกในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้าหมาย  
  มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชน  ทางคมนาคมและการสัญจรในพ้ืนที่  พร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากน้ า
ท่วม  และขยายเขตไฟฟ้า  ประปา แหล่งน้ า   เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและเพ่ืออุปโภค-บริโภค   
 แผนงาน   

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า   
2. พัฒนาระบบจราจร 
3. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภคและเกษตร 
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนที่ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
  2. จ านวนที่มีการพัฒนาระบบจราจร 
  3. จ านวนที่มีการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตร 
  4. จ านวนที่มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย 

   มุ่งเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชน  พัฒนาการ
รวมกลุ่มอาชีพ  ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้ครบวงจร  สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้าน
เกษตรอินทรีย์  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนแก้ไขสภาวะการว่างงาน 

 แผนงาน 
  1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจภายในชุมชน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 

           ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
  2. จ านวนที่มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  3. จ านวนที่ธุรกิจภายในชุมชนมีงบประมาณบริหารกิจการกลุ่ม 
            4. จ านวนที่ปรับปรงุและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 เป้าหมาย 
  มุ่งเน้นการยกระดับด้านคุณภาพชีวิต ทางด้านสวัสดิการชุมชน  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตลอดจนจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 แผนงาน 
  1. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

2. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
3. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ตัวช้ีวัด 
   1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
   2. จ านวนที่มีการจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
             3. จ านวนที่พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
             4. จ านวนที่การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าหมาย 
  มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และมีการให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเพ่ิมเติม 
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนงาน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
2. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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  ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
  2. จ านวนช่องที่ในการรับรู้ข่าวสารเพ่ิมข้ึน 
  3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
   มุ่งเน้นการปลุกจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจ รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และลด
ปัญหาด้านมลภาวะเป็นพิษ ที่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
คอยสอดส่องดูแลผู้ที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 แผนงาน 

 1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดระบบบ าบัดน้ าเสียและกลิ่นควัน 

   3. บ าบัดและจัดการขยะ    
               
          ตัวชี้วัด 
         1. จ านวนประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2. จ านวนโรงงาน บ้านเรือนมีการจัดระบบน้ าเสีย และกลิ่นควัน 
              3. จ านวนประมาณขยะมูลฝอยลดลง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 เป้าหมาย 
  มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร  
ตลอดจนการพัฒนา  เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนามากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 แผนงาน 
     1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   2.  ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.  ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
 

  ตัวช้ีวัด 
     1. จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. 
     2. จ านวนที่มีการเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
     3. จ านวนประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

 


