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องคการบริหารสวนตําบลบานทามองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
อําเภอศรีมหาโพธิอําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี  

 
 
 



คํานําคํานํา  
 

 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานทามฉบับนี้ เปนแผนระยะปาน
กลางซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕67  - ๒๕๖7 ) จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๘ ภายใต
แนวทางและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล        บาน
ทาม  ท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอศรีมหาโพธิ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดปราจีนบุรี 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม (พ.ศ.๒๕63  -
๒๕๖7) ไดใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด การมีสวนรวมทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ โดยสะทอนปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ตรงตามวิสัยทัศนการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ดังนี้ “สงเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได ภายใตหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนมุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน””     

  องคการบริหารสวนตําบลบานทาม หวังวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม (พ.ศ. ๒๕63-๒๕๖7) ฉบับนี้ จะสามรถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชน
ในทองถ่ินอยางแทจริง 
 
 
 
 

   นายกนก  บํารุงโลก 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

                  หนา 
 

 บทท่ี ๑ บทนํา        ๑  
 

 บทท่ี ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถ่ิน ๑๕  
 

 บทท่ี ๓ การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน   ๒๒ 
 
 บทท่ี ๔ วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  ๓๓ 
 
 บทท่ี ๕ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  ๓๘ 
 
 บทท่ี ๖ การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไปสูปฏิบัติ ๔๒   
   และการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑ 

      บทท่ี ๑ 

                                                          บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

๑. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

        แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนกระบวนการ

กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพ การณท่ีตองการบรรลุและ

แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้จะตอง

สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง 

ท้ังนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต 

เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสูสภาพการณอันพึง

ประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ท่ีตองกําหนดถึงสภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณ

นั้น 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการ

วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

  อยางรอบดาน หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคํานึงถึงสภาพการณท่ีตองการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท้ังมิติดาน

การพัฒนา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม องคกร(การบริการจัดการและการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียงขยายไปสูพ้ืนท่ีระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  

ระดับประเทศ  ระดับทวปี  จนกระท้ังในระดบัโลกดวย 

  สาเหตุท่ีตองมองอยางรอบดาน  ก็เพราะวาในโลกของความเปนจริงนั้นปราก ฏการณท่ี

เกิดข้ึนท้ังในดานเศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอม  สังคมและองคกร ท้ังในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  ระดับทวีป

และในระดับโลก ลวนสงผลกระทบตอเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมทางตรงก็ทางออม 
           จึงกลาวไดวาปราก ฏการณท้ัง ๔ ดานท่ีเกิดกับเขตพ้ืนท่ี ๔ ระดับนี้ ลวนถือเปนสภาพแวดลอมท่ี

ควรตองคํานึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น 



 ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานเพียงเขตพ้ืนท่ีปกครองของ

ตนเองเทานั้น  แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีอ่ืนดวย ท้ังนี้เพ่ือใหการวางแผน      ยุทธศาสตร

การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา

จากเขตพ้ืนท่ีเหลานั้นอยางรูเทาทันจนทําใหสามารถใชประโยชนจากสถานการณได       อยางเต็มท่ีหรือหา

หนทางในการปองกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได (Proactive) 

 

 

 

 

๒ 

 

 อยางเปนระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จะตองดําเนินอยางเปนข้ันตอน ซ่ึงประกอบดวย ๘ ข้ันตอนดังนี้ 

 ๑. การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

 ๒. การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถ่ินในปจจุบันและกําหนด

ประเด็นในการพัฒนา 

 ๓. การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๔. การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ๕. การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๖. การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๗. การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๘. การอนุมัติและประกาศใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๑. เพ่ือใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

 ๒. เพ่ือใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางกําหนดใหแผนพัฒนาสามป 

 ๓. เพ่ือใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการ 

       ๔. เพ่ือใหใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ แล ะ

บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา 

 ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

2548 กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไว แตไมไดกําหนด 
หวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวาเปนแผนระยะก่ีป ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

ท่ีจะพิจารณาวาจะทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของตนสําหรับหวงระยะเวลาเทาใด ข้ึนอยูกับแนวคิดของ



องคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาคิดไปขางขาง ( Forward  Thinking)  ไปในอนาคตยาวนานเพียงใด  ประกอบ

กับขอมูล ปญหาท่ีตองการแกไข ท้ังนี้ อาจจะกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ซ่ึงมีระยะเวลาครอบคลุมชวงละ ๕ ป เพ่ือใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรอบนโยบาย ก็ได 

  ในข้ันตอนนี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองพบผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว

จัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผานปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ ในโครงการดังกลาว แลวแจงผูท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบเพ่ือ

ดําเนินการตามหวงเวลาและข้ันตอนท่ีกําหนดตอไป 

  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา

หรือรวมจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ขอใหกําหนดไวในโครงการดังกลาวดวยเพ่ือประโยชนใน

การดําเนินการตอไป 

 

 

 

 

๓ 

 

 ข้ันตอนท่ี ๒  การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 
 ๑. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการรวบรวมและ
จัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ซ่ึงไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะหขอมูล 
ตลอดจนการใหความเห็น ซ่ึงขอมูลท่ีควรจัดทําไดแก ขอมูลประชากร อาชีพและรายได สุขภาพ การศึกษา 
ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การลงทุน อุตสาหกรรม และขอมูลงบประมาณ เปนตน 
 ๒. การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถ่ิน  
 ขอมูลปญหาสําคัญของทองถ่ินจะชวยในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหา ดังนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จึงควรรวบรวมปญหาท่ีสําคัญไว 
 ใหนําแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 ในการวางแผนขององคกรภาครัฐ เรื่องท่ียากและสลับซับซอนคือการวิเคราะหปญหาและเลือก
ปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามากําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองปญหา ความตองการของสาธารณชน และ
เพ่ือความรอบคอบในการพิจารณาปญหาสาธารณะ องคการสหประชาชาติไดใหหลักคิดวาดวย “การจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา” โดยใชวิธีการ Rating Scales ซ่ึงมีเกณฑท่ีจะใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ รวม 
๕ เกณฑ ประกอบดวย 
 ก. ขนาดของกลุมคนท่ีไดรับประโยชน  
 ข. ความรายแรงและเรงดวนของปญหา  
 ค. ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ง. การยอมรับรวมกันของชุมชน  
 จ. ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ  



 ข้ันตอนท่ี ๓ การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 
 เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุมคามหรือขอจํากัดแวดลอมภายนอกท่ีมีผล
ตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ทองถ่ิน อันเปนสภาวะ     แวดลอม
ภายในทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ิน ปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถามวา 
“ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน ” สําหรับใชประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานใน
อนาคตตอไป ท้ังนี้ โดยใชเทคนิค SWOT analysis พิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง ( Strength - S) 
จุดออน (Weak - W) และปจจัยภายนอก โอกาส ( Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat - T) เปน
เครื่องมือ 
 ปจจัยภายใน 
 ประกอบดวยปจจัยดานตางๆ ท่ีตองนํามาพิจารณา  
 ๑. ดานการบริหาร ไดแก การแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมีอํานาจ การ
กํากับดูแล เปนตน 
 ๒. ระเบียบ กฎหมาย  
 ๓. บุคลากร ไดแก อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เปนตน 

 ๔. งบประมาณ รวมท้ังความชวยเหลือตางๆ 

 ๕. ระบบฐานขอมูล 

 ๖. การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

 ๗. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 

๔ 

 

 การวิเคราะหจุดแข็ง( Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนดี ความ

เขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ 

 การวิเคราะหจุดออน ( Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน มีสวนเสีย 

ความออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม ซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 

 ปจจยัภายนอก  ประกอบดวย 

 ๑. ดานการเมือง รวมถึงระดับความขัดแยง และกลุมผลประโยชน 

 ๒. ดานเศรษฐกิจ ไดแก เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนท่ี (เชน ผลผลิต รายได รายจาย การออม การ

ลงทุน การใชท่ีดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง  

 ๓. ดานสังคม 

 ๔. นโยบายรฐับาล/กฎหมาย 

 ๕. เทคโนโลย ี

 การวิเคราะหโอกาส ( Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปน

เชนไร เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอทองถ่ิน

อยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปนประโยชนหรือเปนโอกาสอันดีตอทองถ่ิน โดยจะตองพิจารณาท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี 



 การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด ( Threat = T) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก

ท่ีเปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ิน โดยจะตองพิจารณาท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 

              การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน สามารถพิจารณาไดดังนี้ 

 ๑. การคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตองเปนการระดมความเห็นจากกลุมคนท่ี

หลากหลายเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางถูกตอง แทจริง 

 ๒. เม่ือมีการระดมความเห็นแลว ตองนํามาจัดหมวดหมูของประเด็นตางๆ หากมีขอขัดแยงหรือ

ความไมชัดเจนในประเด็น ความเห็นใด ตองบันทึกไวเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม ตองไมใชวิธีการตัดสินเพ่ือเลือก

อยางใดอยางหนึ่งในทันทีเพราะจะทําใหมีการเผชิญหนากัน 

 ๓. เพ่ือเปนการคัดเลือกประเด็น จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีการนําเสนออยาง

หลากหลาย จึงตองใหท่ีประชุมพิจารณาใหน้ําหนักคะแนน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย โดยอาจมีการใหน้ําหนักคา

คะแนนเปน ๔ ระดับในแตละดาน ดังนี้ 

ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

จุดแข็ง ๓ ๒ ๑ ๐ 

จุดออน -๓ -๒ -๑ ๐ 

โอกาส ๓ ๒ ๑ ๐ 

อุปสรรค/ขอจํากัด -๓ -๒ -๑ ๐ 

  

 เม่ือมีการจัดลําดับของประเด็นในแตละดานแลว จะดึงประเด็นสําคัญมาพิจารณาตอไป      

ท้ังนี้อาจดึงประเด็นสําคัญมาเพียงดานละ ๗-๑๐ ประเด็น 

 ในการวิเคราะห SWOT เชิงยุทธศาสตรนั้น หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะหใหพิจารณาจาก

เขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหลัก ดังนั้น สิ่งตางๆ ท่ีเปนประเด็นท่ีปรากฏหรือมีอยูใน 

 

๕ 

 

เขตการปกครองขององคปกครองสวนทองถ่ิน จะถือวาเปนปจจัยภายในท่ีใชในการวิเคราะห สวนประเด็นท่ี

ปรากฏหรือมีอยูท่ีอยูนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะถือวาเปนปจจัยภายนอก 

 สวนการวิเคราะห SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะหจะใช

หนวยการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหลัก ดังนั้น สิ่งท่ีเปนทรัพยากรในการบริหารและ

องคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนสภาทองถ่ิน ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือสิ่งท่ีปรากฏหรือมีอยู ซ่ึง

อยูในขอบเขตท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถควบคุม กํากับดูแลได จะถือวาเปนปจจัยภายในสวน 

สิ่งท่ีปรากฏหรือมีอยูแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถควบคุม กํากับดูแลได ไมวาสิ่งนั้นจะอยูภายใน

หรือภายนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม ถือวาเปนปจจัยภายนอก 

 ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 

 ๑. การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 



 วิสัยทัศน ( vision) หมายถึง เปนถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซ่ึงเปน            

“จุดหมาย ” ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา เพราะเราเชื่อวาหาก

สถานการณดังกลาวเกิดข้ึน แลวจะสงผลใหเกิดคุณคาหรือคานิยมบางประการท่ีเรายึดถือ เชน คุณภาพชีวิต

ของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดท่ีเทาเทียมกันเปนตน วิสัยทัศนเปนผลรวม

ของการสรุปบทเรียน จากอดีต พิจารณาปจจุบัน และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา โดยท่ีการสรุปบทเรียนจาก

อดีตหมายถึงการพิจารณาวาในอดีตท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของเรามีขอเดน ขอดอยอะไรบาง 

โดยประเมินจากภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนการพิจารณาปจจุบันนั้น คือการพิจารณาวาใน

ขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินของเราเปนแบบใด คําวา “แบบใด” ในท่ีนี้หมายถึง “บทบาทหนาท่ี” ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีตอท้ังในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีป และไปไกลถึงระดับโลกก็ได 

ข้ึนอยูกับวา คณะจัดทําแผนตระหนักถึงความสัมพันธและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตน

อยางเชื่อมโยงกับเขตพ้ืนท่ีใด การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปนการตอบคําถามวา “ทองถ่ินตองการอะไรใน

อนาคต” 

 วิสัยทัศนท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้ 

 ๑. ไมใชสภาพการณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนมาในอดีตและบรรลุไดแลวในปจจุบัน 

 ๒. ไมอาจบรรลุไดดวยการปฏิบัติงานประจําตามปกติธรรมดา 

 ๓. ตองมีความเปนไปไดในการท่ีจะบรรลุถึง ภายใตเง่ือนไขของศักยภาพและขอจํากัดท่ีมีอยู 

      ๔. ทาทาย เราใจ และสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเก่ียวของทุกฝายในการท่ีจะบรรลุถึงวิสัยทัศนท่ี

วางไว 

 ๕. สะทอนถึงสภาพการณหรือโฉมหนาใหมของเมืองหรือทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน 

ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ 

      ๖. วิสัยทัศนควรเปนสิ่งท่ีเห็นพองตองกันระหวางผูบริหารทองถ่ิน ประชาคมและผูมีสวนไดเสีย

ท้ังปวง 

 ๗. วิสัยทัศนเปนเสมือนเข็มทิศท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน 

 ๘. เปนขอความงายๆ ท่ีสามารถสื่อใหเห็นทิศทางในอนาคตของทองถ่ิน 

 ๙. ตองตรวจสอบและวัดผลสําเร็จได 

 ๑๐. สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร 

 

 

 
๖ 

 

 ในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูท่ีรับผิดชอบดําเนินการควรจะตองหา

ขอมูลท่ัวไป และปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับจากข้ันตอนท่ีผานมานําเสนอท่ีประชุม 

จากนั้น จึงตั้งประเด็นคําถามเพ่ือใหท่ีประชุมรวมกันหาคําตอบในประเด็นตางๆ ดังนี้  

 ๑. หลักการหรือความเชื่อท่ีทองถ่ินยึดถือกันมาตั้งแตอดีต 



 ๒. ขอบขาย/แนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบันและในอนาคตท่ีองคกรจะดําเนินการ 

 ๓. ความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จ 

 ๒. การกําหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (mission) ในการพัฒนาทองถ่ิน 

 เปนการกําหนดสิ่งท่ีทองถ่ินจะตองทํา โดยจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีทราบวาทองถ่ินตองการอะไร 

เปนอะไรในอนาคต และจะเปนไปไดเม่ือผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมินสถานภาพพัฒนาทองถ่ิน

ในปจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตรของทองถ่ินและความตองการ/ความคาดหวัง ของทุกฝายในทองถ่ิน 

ดังนั้น การตอบคําถามวาทองถ่ินจะตองทําอะไร เพ่ือใคร คําตอบท่ีเกิดข้ึน ความหมายของคําวา “ภารกิจ

หลัก” นั้นเอง 

 ภารกิจหลัก  เปนขอความหรือถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะรวมท้ังแนวเก่ียวกับ

องคกรหรือภาพลักษณท่ีตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนขอบเขตของบทบาทหนาท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

 การกําหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ คือ  

 ๑. พันธกิจในลักษณะท่ีเปนอาณัติ( Mandate) ท่ีไดรับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       ๒. ภารกิจหลักท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมุงม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ี

กําหนดไว และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องงานท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการซ่ึงถือวาเปน

องคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของวิสัยทัศน 

 การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระบุหรือกําหนดภารกิจหลักไวอยางชัดเจน เปนท่ียอมรับและ

เขาใจของบุคลากรทุกฝายในองคกร จะชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพราะภารกิจหลักจะเปนสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเปนหลักการรวมสําหรับการดําเนินงานในแตละดานของผูเก่ียวของ 

 ภารกิจหลักท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้  

 ๑. ตองสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบท่ีมีอยู 

 ๒. ไมขัดแยงตอบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 ๓. ตองระบุถึงบทบาทหนาท่ีท่ีจําเปนตอการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดานและมี

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

 ๔. ตองสะทอนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษ 

 ๕. ตองสนับสนุนและนําไปสูถึงการบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดได 
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  ข้ันตอนท่ี ๕ การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

 จุดมุงหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรคา
แกการดําเนินงานท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะ
กอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 จุดมุงหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้  
 ๑) ตองระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีสนับสนุนและนําไปสูภารกิจหลักและบรรลุ
วิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน 
 ๒) มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน นําวิสัยทัศน ภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
 การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมท่ีควรคาแกการดําเนินการท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม และองคกร ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ 
จะสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
 การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนอาจแยกเปนดานตางๆ โดยมีจุดมุงหมายยอยใน
แตละดานก็ได ซ่ึงเราจะเขียนรูปประโยคท่ีแสดงถึงจุดมุงหมายดังกลาว ดังนี้ 
 “คํากริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ + กลุมเปาหมาย + สถานท่ี 
 กรอบความคิดท่ีใชในการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเราจะใช ๒ กรอบ กรอบ
ความคิดแรก  ก็คือวิสัยทัศนและภารกิจหลัก นั้นยอมหมายความวาจุดมุงหมายดังกลาวตองสอดคลอง หรือ
นําไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว กรอบความคิดท่ีสอง  ก็คือ หลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงหมายถึง การรักษาและ
เพ่ิมพูนความเจริญงอกงามของทองถ่ิน ในลักษณะท่ีจะเปนการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นใหไพบูลย
สืบเนื่องไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไมกอใหเกิดผลเสียหายในดานตางๆ ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว 
 สาเหตุท่ีเราควรใชหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนกรอบในการกําหนดจุดมุงหมายนั้น ก็เพราะเปนท่ี
พิสูจนกันแลววา การพัฒนาท่ีมุงเนนแตเพียง “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ” (Economic Growth) 
แตเพียงอยางเดียวนั้น ไดกอใหเกิดการเผาผลาญทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมากมายจนกระท่ังทําใหระบบ
นิเวศวิทยา เสียสมดุลสงผลใหเกิดวาตภัยและอุทกภัยอยางรุนแรง ท้ังในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและท่ัว
โลก  สภาพการณเชนนี้ หากปลอยใหดําเนินตอไปยอมบอนลําลายขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมไปในท่ีสุด 
 นอกจากนี้ การมุงพัฒนาตามแนวทางเดิมโดดๆ นั้น ยังสงผลใหเกิด “ลัทธิบริโภคนิยม” ทําลาย
ดุลยภาพระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ คนตกเปนทาสของการเสพ
วัตถุ คนสวนใหญตองอาศัยท่ีเปนวัตถุจนสูญเสียขีดความสามารถในดานจิตใจอันท่ีจะพ่ึงพาความสุขในจิตใจ
ของตนเองจะเห็นไดวา ในปจจุบัน คนสวนใหญตองอาศัยท่ีเปนวัตถุภายนอกในการจรรโลงความสุขของตน
ท้ังสิ้น นอกจากการสูญเสียดุลยภาพระหวางการพัฒนาวัตถุกับจิตใจแลว การพัฒนาตามแนวทางเดิม ยังสงผล
ใหเกิดการสูญเสียดุลยภาพระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ดวย อาทิเชน ระหวางภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม สงผลใหความเจริญในดานตางๆ กระจุกตัวอยูในเขตเมืองเทานั้น ละท้ิงใหชนบทตองลมสลาย 
เกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมท้ังๆ ท่ีภาคเกษตรกรรมควรเปนภาคการผลิตท่ีถือ
เปนศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ 
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 การสรางดุลยภาพอยางรอบดาน (Holistic  Balance) 
 หมายความวา  การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาของเราตองคํานึงถึงขอบเขตของ       
กิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาวัตถุกับจิตใจและการพัฒนาภาคการผลิตกับภาค
เกษตรกรรมกับการคา หลักคิดสําคัญท่ีใชพิจารณาวา สภาวะใดคือสภาวะท่ีไดดุล ก็คือการพิจารณา 
“ผลกระทบ” สภาวะท่ีไดดุลนั้นคือ สภาวะท่ีการเจริญเติบโตของสวนราชการไมไปบั่นทอนความเจริญเติบโต
ของสวนท่ีเหลือ 
 คุณภาพชีวิต 
 หมายความวา  ในการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนานั้น เราตองคํานึงถึงกิจกรรมจําเปนตอ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย เราอาจแบงคุณภาพชีวิตออกเปน ๒ ระดับ ระดับแรกคือ
คุณภาพชีวิตท่ีจําเปนตอความอยูรอดข้ันพ้ืนฐานของประชาชน และในระดับท่ีสอง คือ คุณภาพชีวิตท่ี     
จําเปนตอการยกระดับความเปนอยูใหสูงข้ึน 
 ดังนั้น จึงกลาวไดวา คําวา “คุณภาพชีวิต” นั้นกินความหมายกวางขวางเพราะครอบคุลมปจจัย
ในการดําเนินชีวิตตางๆ ของประชาชนท่ีจําเปนท้ังสองระดับ เชน การศึกษา รายไดตอครัวเรือน    สุขภาพ
กายและสุขภาพจิต สุขอนามัยในหมูบาน เปนตน 
 การอนุรักษควบคูกับการใชอรรถประโยชน (Conservation  With Lutilization)  
 ในการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนานั้น เราตองคํานึงถึงกิจกรรมท่ีมุงอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการกําหนดกิจกรรมอันชาญฉลาดท่ีจะใชประโยชนจากมันจากในการพัฒนา
เศรษฐกิจดวย  การอนุรักษจะเกิดข้ึนควบคูกับการใชอรรถประโยชนสูงสุดก็ตอเม่ือ อัตราการทดแทน
สอดคลองกับอัตราการใชเสมอ นอกจากนี้หากเราสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีเก้ือหนุนตอการนํากลับมาใหม 
(Recycle) หรือการหาวัสดุอ่ืนท่ีมีตนทุนต่ํากวา โดยใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพกวา ก็ยอมเอ้ืออํานวยใหเกิด
หลักการขอนี้ในการพัฒนาทองถ่ินของเรา 
 การพ่ึงพาตนเอง ( Self – Dependency) 
 กิจกรรมท่ีทําใหชุมชนในทองถ่ินสามารถมีรายไดเพียงพอตอการหลอเลี้ยงชุมชนตนเอง โดยไม
แขวนความอยูรอดของตนไวกับแหลงรายไดภายนอก คือจุดมุงหมายของการพัฒนาสอดคลองกับหลักการขอ
นี้ อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาหลักการขอนี้แฝงนัยของการทําใหชุมชนตนเองจากโลกภายนอก 
 จุดเนนของหลักการขอนี้ก็คือ การลดสัดสวนของรายไดท่ีตองพ่ึงภายนอกใหนอยลง การหัน
กลับมาแสวงหารายไดจากสินคาหัตถกรรมท่ีถือเปนเอกลักษณของทองถ่ินซ่ึงสามารถอนุรักษทรัพยากรท่ีมี 
อยูภายในทองถ่ินเอง อีกท้ังสินคานั้นก็มีโอกาสทางการตลาดภายในประเทศอยูอยางเพียงพอ หากสามารถสง
สินคาไปขายตางประเทศไดก็ถือเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 
 ดังนั้นการพ่ึงตนเองจึงมิไดหมายความถึงสัดสวนของรายไดเทานั้น แตกินความรวมไปถึง
กิจกรรมท่ีจะเอ้ืออํานวยใหชาวบานสามารถใชกระบวนการผลิตเพ่ือหลอเลี้ยงชีวิตและนํามาซ่ึงรายไดของ
ตนเอง โดยใชทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีชุมชนมีอยูแลวและเปนเจาของดวย 
 คํานึงถึงลูกหลาน ( Next  Generation) 
 การพัฒนาท่ียั่งยืนคือการพัฒนาท่ีมิไดคํานึงถึงแตเพียงความเจริญท่ีเกิดข้ึนแกคนปจจุบัน  

เทานั้น แตจะคํานึงถึงดวยวาความเจริญนั้นจะสงผลเสียตอคนรุนตอไปหรือไม หากสงผลเสียก็จะหลีกเลี่ยงไม

ดําเนินการในสวนนั้นโดยเด็ดขาด 

 

 



 

๙ 
 

 ข้ันตอนท่ี  ๖  การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น  
 เปนการกําหนดผลสําเร็จท่ีตองการ โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีทองถ่ินจะตอง
ทําแลว การวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือทิศทางโดยรวมของทองถ่ินเพ่ือนําทองถ่ิน
ไปใชบรรลุความตองการท่ีจะเปนในอนาคต ซ่ึงวัตถุประสงคสามารถจําแนกไดเปน ๒ สวน คือ 
๑. วัตถุประสงคโดยรวมของทองถ่ิน  และ ๒. วัตถุประสงคเฉพาะสวน / เฉพาะเรื่อง 
 ท้ังนี้ วัตถุประสงคเฉพาะสวน / เฉพาะเรื่องตางๆ ภายในทองถ่ิน เชน เรื่องการเกษตร การ
ทองเท่ียว การคมนาคมขนสง เปนตน  จะตองอยูภายใตกรอบของวัตถุประสงคโดยรวมของทองถ่ินท่ีจะ
นําไปสูเปาหมายสุดทายตามท่ีกําหนดโดยภารกิจหลักของทองถ่ิน 
 ในข้ันตอนของการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนานี้ การกําหนดวัตถุประสงคจะเปนการกําหนด
วัตถุประสงคโดยรวมของการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงอาจแบงข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงคออกได ๓ ข้ันตอน  
คือ 
 ข้ันตอนท่ี ๑  การวิเคราะหความตองการ (Need) /ปญหา (Problem) /ขอจํากัด (Constraint) 
/ศักยภาพ (Potenial) หรือเรียกอยางงายๆ วา “การวิเคราะห NPCP” 
 การวิเคราะห N  หรือความตองการ จะทําใหการกําหนดวัตถุประสงค ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและกลุมผูเก่ียวของมากข้ึน 
 การวิเคราะห P หรือปญหา จะทําใหการกําหนดวัตถุประสงค มุงท่ีจะจัดการกับสภาพท่ีบั่นทอน
จุดมุงหมายหรือประเด็นการพัฒนาท่ีกําหนดไว 
 การวิเคราะห C หรือขอจํากัด จะทําใหประเมินไดตามขอบเขตของวัตถุประสงคควรเปนไปสัก
เพียงใด 
 การวิเคราะห P หรือศักยภาพ เพ่ือใหทราบถึงทรัพยากรหรือปจจัยใดท่ีเปนประโยชนตอการ
จัดการกับประเด็นเพ่ือการพัฒนาบาง ทําใหเราสามารถกําหนดวัตถุประสงคท่ีจะชวยเสริมสรางศักยภาพท่ีมี
อยูนั้นได และจะชวยใหเกิดความเขาใจตรงกันในเรื่องพ้ืนฐานการพัฒนาท่ีมีอยู ( Baselint) ท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นการพัฒนานั้นดวย 
 ความตองการ  หมายถึง ความคาดหวังท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีตอประเด็น/จุดมุงหมายการ
พัฒนา 
 ปญหา หมายถึง  สภาพการณอันไมพึงประสงคหรือบั่นทอนจุดมุงหมายของการพัฒนาแตอยูใน
วิสัยท่ีจะจัดการได ขณะท่ีขอจํากัด ไมอยูในวิสัยท่ีจะจัดการไดในอนาคตอันใกล 
 ศักยภาพ หมายถึง  ทรัพยากรและปจจัยท่ีมีอยูแลว และสามารถนํามาใชประโยชนได  
 ข้ันตอนท่ี ๒  การนําเอาปญหามาวิเคราะห (Problem  Analysis) 
 จากข้ันตอนแรก เม่ือเราสํารวจและคนหาปญหาตางๆ มาไดจํานวนหนึ่งแลว เราจะนําเอาปญหา
เหลานั้นมาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุและความสัมพันธระหวางปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับจุดมุงหมายหรือ
ประเด็นการพัฒนาท้ังนี้ก็เพราะในการกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนา เราอาจมีจุดมุงเพ่ือการแกไขปญหานั้น
ยอมหมายถึงการจัดการกับสาเหตุ นอกจากนี้การเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางปญหายังชวยใหเรา
สามารถคาดเดาถึงผลกระทบท่ีปญหาหนึ่ง อาจจะมีตออีกปญหาหนึ่งดวย 
 ปญหา อาจมีความสัมพันธกันสองลักษณะ คือ มีความสัมพันธ กับไมมีความสัมพันธ กรณีท่ีมี
ความสัมพันธกัน เราอาจแบงออกเปนสามแบบ คือ 
   - เปนสาเหตุของอีกปญหาหนึ่ง 



   - มีสาเหตุรวมกัน 
   - สงผลใหอีกปญหาหนึ่งแปรผันไปอยางใดอยางหนึ่ง 

๑๐ 
 

 ข้ันตอนท่ี ๓  ทบทวนนโยบายท่ีมีอยูตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค 
 ในข้ันตอนนี้  เราจะทบทวนนโยบายท่ีอยูท่ีเก่ียวของกับจุดมุงหมายการพัฒนา เนื่องจาก
นโยบายถูกกําหนดโดยผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใชเปนทิศทางการดําเนินงาน การทบทวนนโยบายจะทําให
วัตถุประสงคสอดคลองกับแนวคิดของผูบริหารทองถ่ินมากข้ึน 
 ข้ันตอนท่ี ๗  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  
 เม่ือไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาโดย
อาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห SWOT  แลว  ข้ันตอนตอไปคือการกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินซ่ึง
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตไดอยางไร อันเปนการตอบคําถามวา “ทองถ่ินจะไปถึง
จุดมุงหมายท่ีตองการไดอยางไร” 
 ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินจึงเปนกรอบชี้นําหรือสวนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซ่ึง
เปนการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนท่ีทองถ่ินเลือกท่ีจะปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ท้ัง
วัตถุประสงครวมและวัตถุประสงคเฉพาะสวน และเม่ือไดบรรลุวัตถุประสงครวมแลว หมายความวา ยอม
บรรลุถึงภารกิจหลักท่ีตองการดวย  ซ่ึงจะเห็นไดวา ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นมีความสําคัญในเชิงตรรกะ ( Logical  
Linkage) ซ่ึงกันและกันของกระบวนการข้ันตอนและระดับตางๆ ของแผนพัฒนาทองถ่ินเชิงกลยุทธ 
 ภายใตยุทธศาสตรตางๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกําหนดแนวทาง (หรืออาจเรียกวา
ยุทธศาสตรยอย)  เพ่ือแสดงใหเห็นแนวทางการดําเนินการใหบรรลุยุทธศาสตรนั้น 
 แนวทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนดไว จะตองนําแนวทางท่ีไดท้ังหมดมาทําการบูรณาการเพ่ือ
ไมใหเกิดความซํ้าซอนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถ่ินจะทําใหยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินดาน
ตางๆ ท่ีสมบูรณ 
 ข้ันตอนท่ี ๘  การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น  
 เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายในเวลา
กําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลท่ีคาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลาตางๆ ของกระบวนการ
ดําเนินงาน 
 เปาหมายท่ีดีควรมีองคประกอบ  ดังนี้  
 ๑. เง่ือนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเม่ือไหร  
 ๒. ปริมาณ  ท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนในจํานวนเทาไร  
 ๓. คุณภาพ  เปนสภาพท่ีพึงปรารถนา  
 ๔. สถานท่ี  เปนการระบุถึงเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ีตองการ  
 ๕. มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจริง  
 ๖. ควรเปนขอความท่ีแสดงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุด  
 ๗. กรณีท่ีมีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวน เพ่ือให
เห็นถึงความจําเปนเรงดวน 
 ในข้ันตอนการกําหนดเปาหมายนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะสามา รถกํา หนดตัวชี้วัด

ผลสําเร็จในเชิงยุทธศาสตรไวดวยเพ่ือใชในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา 

 



 

 

 

๑๑ 

 

 ข้ันตอนท่ี ๙  การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี

เก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น

ท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามา

กําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน

ตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา

วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสนอผูบริหาร   

ทองถ่ิน 

      ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา 

      สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา

องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

เคาโครงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 บทท่ี ๑  บาทนํา 

 องคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยนําเสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา 

 ๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

      บทท่ี ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๒.๑ ขอมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 

       ๒.๒ ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตางๆ 

 ๒.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะท่ีผานมา 

 บทท่ี ๓  การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 



 ๓.๑ หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  - การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ

บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ 

  - การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  

 

 

 

 

๑๒ 
 
 ๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  
    - ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย และการคาดการณ
แนวโนมในอนาคต 
  - ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

บทท่ี ๔  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  ๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน  
  ๔.๒ พันธกิจของการพัฒนาทองถ่ิน  
  ๔.๓ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  
 บทท่ี ๕  ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
 บทท่ี ๖  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก 
 ๑. เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  
 ๒. เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมุงไปสูสภาพการณ
อันพึงประสงค ไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๔. เปนเครื่องมือในการควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการดําเนินวา เปนไปตามแผนท่ีวางไว
หรือไม เพียงใด มีปญหาอุปสรรคประการใด และมีขอเสนอแนะเพ่ือใหมีการปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1๓ 
 

บทท่ี  ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของทองถิ่น 

 

๒.๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของทองถิ่น 
๑.๑ ท่ีตั้ง (แสดงท่ีตั้งและหางระยะหางจากอําเภอ) 

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ถนนสุวินทวงศ  หมูท่ี ๓ ตําบลบานทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบรุี 
ทิศเหนือ     จดเขตแมน้ําทาแห     อําเภอประจันตคาม  
ทิศใต          จดเขตแมน้ําปราจีนบุรี     ตําบลศรีมหาโพธิ และตําบลทาตูม 
ทิศตะวันออก     จดเขตตําบลวังดาล     อําเภอกบินทรบุรี  
ทิศตะวันตก       จดเขตตําบลสัมพันธ อําเภอศรีมหาโพธิ 
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีระยะหางจากอําเภอศรีมหาโพธิประมาณ ๒ กิโลเมตร 

๑.๒ เนื้อท่ี (แสดงเนื้อท่ีโดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร) 
เนื้อท่ีโดยประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ๒๔.๖๐ ตารางกิโลเมตร 
คิดเปนจํานวนไรประมาณ ๑๕,๓๗๕ ไร 

๑.๓ ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม) 
ภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  โดยสวนใหญเปนท่ีราบลุม  ในชวงฤดูฝน  น้ําจะทวมขังใน
พ้ืนท่ีตําบลบริเวณท่ีติดกับแมน้ํา  ฤดูแลงจะไมขาดแคลนน้ํา  ในดานการเกษตรกรรมและน้ําเพ่ือการอุปโภค   
เนื่องจากมีคลองธรรมชาติหลายคลอง และมีระบบประปาหมูบาน พ้ืนท่ีปาไมไมมี สวนใหญเปนไมท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและราษฎรปลูกไว 

๑.๔ นวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีจํานวน ๘ หมูบาน (แสดง 
จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ) 

- จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มท้ังหมูบาน ๘ หมูบาน ไดแก 
หมูท่ี ๑  บานคลองโพธิ์ 

                                หมูท่ี ๒  บานทาอุดม 
                               หมูท่ี ๓  บานนา 
                               หมูท่ี ๔  บานคลองลัด 
                               หมูท่ี ๕  บานทาม 
                               หมูท่ี ๖  บานวังกะพงษ 



                 หมูท่ี  ๗  บานหาดมะกอก 
                               หมูท่ี ๘  บานทาแห 
                    - จํานวนหมูบานในเขต  อบต.  เต็มบางสวน    -   หมู    ไดแก  หมูท่ี  -  

๑.๕ ทองถ่ินอ่ืนในตําบล  (แสดงจํานวนในตําบล) 
                 จํานวนเทศบาล      -      แหง 

๑.๖ ประชากร 
     ประชากรท้ังสิ้น  ๓,๔5๘ คน  แยกเปน  ชาย ๑,662 คน  หญิง ๑,๗96 คน มีความ
หนาแนนเฉลี่ย ๑๕๒ คน/ตารางกิโลเมตร  
 
 
                 1๔ 
                      
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑ อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) 
          อาชีพของราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  สวนใหญประกอบอาชีพ  ทํานาเปนหลัก  
อาชีพเสริมมีการรับจาง  ทําไร  ทําสวน  การประมง  จักรสาน  ทําขนม  ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว  เปนตน 

   ๒.๒  หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 
        - ธนาคาร                                -                                  แหง 
        - โรงแรม/รีสอรท                      ๑                                แหง 
        - ปมน้ํามันและกาซ                  ๑                               แหง 
        - โรงงานอุตสาหกรรม             ๒                           แหง 
        - โรงสี                                    ๑                                แหง 
        - บานเชา                                ๑๒                                 หอง 
        - รานคา                                  ๒๑                                แหง 
        - ฟารมไก                                 ๒                                 แหง 
       - ฟารมหมู                                 -                                       แหง 

 - อูซอมรถ                                ๕                                 แหง 
 - สมาคมสนุกเกอร                      ๑                                 แหง 

๓. สภาพทางสังคม 
๓.๑ การศึกษา 

            - โรงเรียนประถมศึกษา            ๑                              แหง 
             - โรงเรียนมัธยมศึกษา              -                               แหง 
            - โรงเรียนอาชีวศึกษา              -                               แหง 
            - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง         -                               แหง 
            - ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน   -    แหง 

๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา 
            - วัด/สํานักสงฆ                    ๔                               แหง 
            - มัสยิด                              -                                แหง 
             - ศาลเจา                         ๑                               แหง 
            - โบสถ                                -                                แหง 

๓.๓ สาธารณสุข 



- โรงพยาบาลของรฐั  ขนาด         -       เตียง       -       แหง 
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน         ๑  แหง  
- สถานพยาบาลเอกชน                                    -       แหง 
- รานขายยาแผนปจจุบัน                                  -       แหง 
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ  ๑๐๐ 

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- ปอมตํารวจประจําตําบล                            ๑       แหง 
- สถานีดับเพลิง                             -        แหง    
 
 
    ๑๕ 
 

๔. การบริการพ้ืนฐาน 
๔.๑  การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
การคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  มีเสนหลักจํานวน  ๒  เสนคือ 

๑. เสนถนนสุวินทวงศ  ผานหมูท่ี ๒ , ๓ , ๘   ซ่ึงสภาพถนนเปนทางลาดยาง 
๒. เสนถนนคันก้ันน้ําชลประทาน  ผานหมูท่ี ๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๕ ,๖ ,๗  สภาพถนนเปน  

ถนนลาดยางการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  มีเสนรองซ่ึงเปนถนนเชื่อมระหวาง                  
หมูบานและตําบลจํานวน ๖ เสน คือ 
                   ๑ . เปนถนนเชื่อมตอจากถนนสุวินทวงศ ผานหมูท่ี ๘  ถึงถนนคันก้ันน้ําชลประทาน 
                   ๒ . เสนถนนเชื่อมระหวาง หมูท่ี ๓  กับหมูท่ี  ๘ 
                   ๓ . เสนถนนเชื่อมระหวาง หมูท่ี ๔  กับหมูท่ี๕ 
                   ๔ . เสนถนนเชื่อมระหวาง หมูท่ี ๖  กับตําบลบานหอย อําเภอประจันตคาม 
                   ๕ . เสนถนนเชื่อมระหวาง หมูท่ี ๖  กับหมูท่ี ๗ 
                   ๖ . เสนถนนเชื่อมระหวาง  หมูท่ี  ๘  กับตําบลสัมพันธ  ซ่ึงเปนถนนคอนกรีต                     
ถนนท้ังหมดเปนถนนลูกรัง และน้ําทวมขังในฤดูฝน 

๔.๒ การโทรคมนาคม 
                   ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข                    ๑               แหง 
                   สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ                      -                แหง 
          ๔.๓ การไฟฟา (แสดงจํานวนของหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึงและจํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา) 
                   จํานวนหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึง  ท้ัง  ๘  หมูบาน 
                   จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟาท้ังสิ้น ๓,๔5๘  คน (ทุกหลังคาเรือน) 

๔.๔ แหลงน้ําธรรมชาติ 
                   - แมน้ํา , ลําน้ํา                             ๒            สาย 
                   - บึง , หนองและอ่ืนๆ                       ๖            แหง 
                   - คลอง                                            ๑๐          แหง 

๔.๕ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
                   - ฝาย                                              ๒            แหง 
                   - บอน้ําตื้น                                       ๒            แหง 
                   - บอโยก                                          ๗            ตัว 
๕. ขอมูลอ่ืนๆ 



๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี (แสดงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน อบต.) 
ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรปาไม  โดยสวนใหญ

เกิดข้ึนเองเปนสวนนอย และบางสวนเกิดจากการปลูกของราษฎรในตําบล             
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง 

                            - ลูกเสือชาวบาน                          ๑       รุน           ๖๐         คน 
                            - อช. , อสม.และกลุมเยาวชน           -        รุน           ๑๐๐       คน 
                            - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   ๒       รุน            ๗๔         คน 
                            - ไทยอาสาปองกันชาติ                   -        รุน          -           คน 
                            - กองหนุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ     -        รุน             -           คน 
                            - อ่ืน ๆ (ระบุ)                              -        รุน             -           คน 

๑๖ 
 

๒.๒ ศักยภาพในตําบล 
ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

(๑) จํานวนบุคลากร 
จํานวน                                             20           คน  
ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล     7     คน 
แหนงในกองคลัง                        5              คน  
ตําแหนงในกองชาง                           5              คน  
ตําแหนงในสวนการศึกษา              ๒              คน  
ตําแหนงในสวนการตรวจสอบภายใน 1      คน  

(๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา                                     3              คน  
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                     4              คน  
ปริญญาตรี                                       10            คน  
สูงกวาปริญญาตรี                              3              คน                                                                    

(๓) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
- การบริการรายรบัในปงบประมาณท่ีผานมา เปรียบเทียบยอนหลัง  ๕ ป 
- การบริหารรายจายในปงบประมาณท่ีผานมา เปรียบเทียบยอนหลัง ๕ ป 

 

  ป พ.ศ. 
 
รายการ 

พ.ศ.๒๕54 พ.ศ.๒๕55 พ.ศ.๒๕56 พ.ศ.๒๕๕7 พ.ศ.๒๕๕8 

รายรับ 16,467,205.17 12,862,371.80 17,834,188.58 16,626,335.23 17,738,002.43 

รายจาย 11,551,155.30 11,013,008.09 11,905,648.06 14,979,735.09 13,278,620.07 

 
ข. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

(๑) การรวมกลุมของประชาชน 
จํานวนกลุมทุกประเภท                               ๗               กลุม 
แยกประเภทกลุม                

- กลุมอาชีพ                                     ๕                กลุม 



- กลุมออมทรัพย                                ๑                กลุม 
- กลุมเกษตรกรทํานาตําบลบานทาม         ๑                กลุม 

(๒) จุดเดนของพ้ืนท่ี  (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 
มีแหลงน้ําธรรมชาติหลายสาย และมีแมน้ํา ๒ สายไหลผานเปนประโยชนอยางมากในการทํา 

เกษตรกรรมทุกชนิด รวมท้ังราษฎรในพ้ืนท่ีสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
 

 

 

 

 

๑๗ 

 

๒.๓  ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 

๑.๑ การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

   ๑. โครงการกลุมเศรษฐกิจชุมชน กลุมจัดซ้ือปุยทํานา หมูท่ี ๑ 
   ๒. โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน หมูท่ี ๒ 
   ๓ . โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมทํานาปรัง หมูท่ี ๔,5,6,7  
   ๔ . โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมเกษตรกรเลี้ยงปลา หมูท่ี ๖ 
   ๕ . โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมเกษตรกรเลี้ยงโค  หมูท่ี ๑,๓,๘  
   ๖ . โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมไมดอกไมประดับ หมูท่ี ๒   
   ๗ . โครงการสงเสริมอาชีพ กุลมปลูกผักสวนครัว   
   ๘ . โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมเกษตรอินทรีย 
   ๙ . โครงการกอสรางโดม หนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
   ๑๐ . โครงการจางเหมาวางทอระบายน้ําพรอมบอพักแบบมีฝาปด วางทอกลมระบาน้ํา 
      ๑๑ . โครงการกอสรางศาลาท่ีพักริมทาง หมู ๒,๗,๘   

๑.๒ การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 

๑. โครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี ๒ 

๒. โครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี ๘ (บานนายสมมิตร ภูเดช) 

๓. โครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี ๘ 

๔. โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี ๔ (บานคลองลัด) 

๕. โครงการขุดลอกคลอง พรอมวางทอระบายน้ํา หมูท่ี ๕ (คลองยายเกิด) 

๖. โครงการขุดลอกคลอง พรอมวางทอระบายน้ํา หมูท่ี ๕ (คลองตาเผือก) 

๑.๓ การดําเนินงานดานสังคม 

๑. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตามท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยในเขตตําบล 
บานทาม   

๒. โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุใหองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
๓. โครงการสรางหลักประกันรายไดแกคนพิการใหองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
๔. โครงการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และประเพณีตางๆ  



5. โครงการกําจัดวัชพืช ตําบลบานทาม 
๖. โครงการจัดซ้ือวัสดุซอมแซมบานผูยากไร ตามโครงการชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยใหกับผู

มีรายไดนอยและดอยโอกาสทางสังคม 
๗. โครงการปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
๘. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
๙. โครงการสนับสนุนกิจกรรมบานเมืองนาอยูในตําบล 
๑๐. โครงการพัฒนาเสนทางสาธารณะและบําเพ็ญสาธารณะประโยชนภายในตําบล       

บานทาม 
๑๑. โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๒. โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําป ๒๕๕๘   
๑๓. โครงการอุดหนุนกิจการโครงการดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับอําเภอศรีมหาโพธิ 
๑๔. โครงการอุดหนุนกิจการโครงการแกไขปญหายาเสพติดใหกับอําเภอศรีมหาโพธิ 
 
    ๑๘ 
 
1๕. โครงการอุดหนุนกิจการโครงการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพผูนําหมูบาน/ชุมชน 

ใหกับศรีมหาโพธิ 
1๖. โครงการอุดหนุนกิจการโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนย

ประสานงาน อปพร. ใหกับอําเภอศรีมหาโพธิ 
1๗. โครงการจัดสงบุคลการเขารับการฝกอบรม/ฝกทบทวนหลักสูตร อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 
๑๘. โครงการชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนจากการเกิดวาตภัย  
๑๙. โครงการชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนจากการเกิดอุทกภัย  

๑.๔  การดําเนินงานดานสาธารณสุข 

๑. โครงการจัดซ้ือวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา วัคซีนปองกันโรคตางๆ เคมีภัณฑและเวชภัณฑ
ตางๆ 

๒. โครงการปองกันไขเลือดออก  
๓. โครงการอุดหนุน ใหกับศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศมสช.) หมูท่ี 1-8 ตําบล       

บานทาม 
๑.๕  การดําเนินงานดานการเมือง  การบริหาร 

  ๑. โครงการ อบต. สัญจรเผยแพรขอมูลขาวสารรองเรียนในดานตางๆ  การออกเคลื่อนท่ี  
2. โครงการฝกอบรม สัมมนาและการเดินทางไปราชการ รวมท้ังคาธรรมเนียม 

คาลงทะเบียนของสมาชิกสภา  คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง   
  3. โครงการการเลือกตั้งผูบริหาร และสมาชิกภาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
  4. โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน   
  5. โครงการซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง หมูท่ี 1-8 ขององคการบริหารสวนตําบล 

บานทาม   
  ๖. โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา  
  ๗. โครงการปรับปรุงครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล     

บานทาม   



  ๘. โครงการสนับสนุนคาใชจายศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือหรือจางองคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ   

๑.๖  การดําเนินงานดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ๑. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี    
  ๒. โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  
  ๓. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กในศูนยเด็กเล็กนักเรียนอนุบาล-

ประถมศึกษาปท่ี ๔   
  ๔. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในดานตางๆ วัสดุการศึกษา 
  ๕.  โครงการอินเตอรเน็ตตําบล    
  ๖. โครงการซอมแซมเสียงไรสาย  
  ๗. โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
  8. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลตานยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

ประจําป  
 
    ๑๙ 
 
  9.  โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธตานยาเสพติด  
  10. โครงการทัศนศึกษาศึกษาดูงานแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและศาสนาสถานทาง

พระพุทธศาสนา  
  ๑1. โครงการแหเทียนเขาพรรษาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
  ๑๒. โครงการอุดหนุนกิจการโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ใหกับ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

  ๑๓  โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช 23 ตุลาคม   
๑.๗  การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑. โครงการจัดทําแปลงนาสาธิต ตําบลบานทาม  
๒. โครงการจัดซ้ือถังพลาสติกมีฝาปด(ถังขยะ) เพ่ือรองรับขยะในเขตตําบลบานทาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 
 

บทท่ี ๓ 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
 

๓.๑  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาให

สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และ

แผนพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ โดยมุงเนนเสริมสรางศักยภาพของเขตการปกครองในทุกๆ ดานไมวาจะเปน

ดานเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม การพัฒนาการเมืองและการบริหาร และดานการบริหารการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดกําหนดยุทธศาสตร และ

ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ประเด็นหลักของการพัฒนาจากนโยบายระดับตางๆ 

 ๑. นโยบายระดับชาติ  
 สาระสําคัญของแนวความคิดการวางแผนพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑1  ไดดังนี้ 
 
      วิสัยทัศน 

" สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง"  



พันธกิจ 
(๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุม

ครอบทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง
เสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม  

(๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  

(๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด สรางสรรค 
และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๔) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  

วัตถุประสงค 
(๑) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
(๒) เพ่ือ พัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองคกรรวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
 
 
 

๒๑ 
 

(๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มี
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคม
คารบอนต่ํา 

(๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 6 ประการ คือ 
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
3. ยุทธศาสตรความเข็มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ  ยุทธศาสตรการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
ปจจัยแวดลอมและความสามารถในการแขงขันปจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับ

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก ท้ังสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International 



Institute for Management Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WOrld Economic 
Forum : WEF) มีขอสรุปตรงกันวา ประเทศไทยยังมีความออนแอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
ตัวชี้วัดหลักดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จํานวนสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยังเปน
ขอจํากัดตอการนําองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้ หนวยงานตางๆ ภายใตระบบวิจัยของไทย ยังขาดการบูรณาการในการทํางาน
ระหวางกัน รวมท้ังขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางความเชื่อมโยงการวิจัยระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน และการจัดการความเสียง ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาในเชิง
พาณิชยยังไมชัดเจน ทําใหไมสามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชในเชิงพาณิชยไดเทาท่ีควร 
แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไดแก 

1. สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย ระบบการใหสิ่งจูงใจ จัดตั้งกองทุนรวมภาครัฐและเอกชน 
2. สงเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ ในสาขาท่ีเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
3. ปรับระบบบริหารจัดการ มีการประสานและเชื่อมโยงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางมี

บูรณาการ 
4. เรงพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร ศูนยความเปนเลิศ ศูนยบมเพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สนับสนุนใหภาคเอกชนและนัก
ลงทุนตางประเทศ จัดตั้งศูนยวิจัยในประเทศไทย นําขอมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ 

 
 

๒๒ 
 

5. สงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนท้ังเชิงพาณิชยและชุมชน 
6. พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณา

การระหวางการเรยีนรูและการทํางานจริงในสถานประกอบการ 
7. สนับสนุนนักเรียนทุน ผูมีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและสื่อการ

เรียนการสนอ สรางความตระหนักของประชาชนใหเรียนรู คิด และทําอยางเปนวิทยาศาสตร เปดโอกาสให
เขาถึงขอมูลและองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดหลัก 

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะสงผล
กระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
ขณะท่ีการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ 
สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ท้ังมีความเสี่ยงใน
หลายมิติท่ีอาจทําใหปญหาตางๆ รุนแรงมากข้ึน การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเปนตองเตรียมพรอมและ
สรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางม่ันคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๑ จึงมีแนวคิดท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ” และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึด
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของ



การพัฒนาอยางบูรณาการท้ังมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไดตระหนักถึงสถานการณและความ
เสี่ยงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ
พลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยท้ังเชิงบวกและลบ   
ดังนั้น   ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพ่ือ
สรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพ่ือสามารถใชโอกาสท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิม
ภูมิคุมกันของทุนท่ีมีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘
ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพท้ังโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๑ จึงเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพ่ือใหการ
พัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ 

 
 

๒๓ 
 

มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีสําคัญ  ไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน 
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
เปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการสรางภูมิคุมกันดาน
การคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก  ขณะเดียวกัน 
จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
ราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีสวนรวม
 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสรางความเปน



ธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึก คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชน
ทุกกลุม 

นโยบายการพัฒนาจังหวัด 
       วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด 
        ““ปราจีนบุรีเปนเมืองนาอยู  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศขั้นนําของภาคตะวันออกปราจีนบุรีเปนเมืองนาอยู  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศขั้นนําของภาคตะวันออก””  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมปจจัยท่ีเอ้ือตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการพัฒนา     
                              เศรษฐกิจของจังหวัด 
เปาประสงค 
 ๑.  เปนแหลงทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด ไดรับการพัฒนาและเสริมสรางรายได 
กลุยุทธ 
๑.  พัฒนาฟนฟูแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
๒.  สงเสริมการตลาดแบบบูรณาการ 
๓.  พัฒนาเสนทางและเครือขายคมนาคมสูแหลงทองเท่ียว/การคา/การลงทุน 
๔.  พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
๕.  พัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสนองความตองการของนักทองเท่ียว 
๖.  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ เสริมสรางความปลอดภัยและอนุรักษ

แหลงทองเท่ียว สิ่งแวดลอมยั่งยืน 
๗.  สงเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย อุตสาหกรรมสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การคา

และการบริการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียวของจังหวัด 
 
 

๒๔ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย 

     ทุกภาคสวนมีสวนรวม 
เปาประสงค 

 ๑.  ภูมินิเวศแหลงน้ําไดรับการพัฒนาใหเอ้ือประโยชนตอวิถีชุมชน 
กลุยุทธ 

๑.  การพัฒนาระบบน้ํา/แหลงน้ําตนทุนเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม ประมง และการทองเท่ียว 
๒.  พัฒนาระบบน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

๓.  เสริมสรางมาตรการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากน้ําทวม 

๔.  เสริมสรางมาตรการรักษาคุณภาพน้ํา 

๕.  เสริมสรางแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองและ 

     ปรับตัว 

เปาประสงค 

๑.  ประชาชนมีความรูความสามารถ และทักษะอาชีพ  เศรษฐกิจและสังคม และสามารถ

พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 



๒.  ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

กลุยุทธ 

๑.  สงเสริมความรูความสามารถและฝกทักษะอาชีพ 

๒.  สงเสริมความรูดานการตลาดใหแกเกษตรกรและผูประกอบการ 

๓.  สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี มีความปลอดภัยในการทํางาน 

๔.  เสริมสรางการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

๕.  สงเสริมกระบวนการในการจัดทําแผนชุมชน 

คานิยม  :  “บริหารงานแบบบูรณาการโดยมุงผลสัมฤทธิ์  ยึดหลักธรรมาภิบาล” 

นโยบายการพัฒนาอําเภอ 

       วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ  

“เปนเมืองเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

๑. สงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในภาคเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

๒. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานทุกระดับใหเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนาผูนํา/กลุม/องคกร/เครือขายและชุมชนใหเขมแข็งสามารถดําเนินการพัฒนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๔. แกไขปญหาความยากจน/ยาเสพติด/ภัยธรรมชาติและดูแลผูดอยโอกาส 

 
 

 

 

๒๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดิน 
๒. เพ่ิมศักยภาพบริหารจัดการดานการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและพัฒนา OTOP 
๔. การบริหารจัดการกิจการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดิน 
๑.๑ พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน 
๑.๒ ปรับปรุงดินในพ้ืนท่ีการเกษตร 
๑.๓ สงเสริมการจัดทําแปลงสาธิต/ศูนยการเรียนรูดานการเกษตรและอ่ืนๆ 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการสงเสริมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง 
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในดานเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 
๒.๒ ปรับปรุงกลไกการบริหารงานดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ พัฒนาศูนยสงเสริม/เรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและหมูบานตนแบบ 
๒.๔ สงเสริมสนับสนุนการปลูกไมยืนตน ปลูกปาชุมชนในระดับชุมชนและครัวเรือน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและพัฒนา 
OTOP 
๓.๑ ปรับปรุงกลไกการบริหารงานดานการทองเท่ียวและพัฒนา OTOP 
๓.๒ สงเสริมการดําเนินงาน OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
๓.๓ สงเสริมการทองเท่ียวแมน้ําปราจีนบุรี หมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมูบานทองเท่ียว
OTOP 
๓.๔ คนหาภูมิปญญาเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารการจัดการกิจการบานเมืองท่ีด ี
๔.๑ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและการจราจรใหเหมาะสมกับสภาพปญหา 
๔.๒ ปรับปรุง/พัฒนา การใหบริการประชาชน 
๔.๓ แกไขปญหาความยากจนและยาเสพติด 
๔.๔ การดูแลผูดอยโอกาสและแกไขปญหาภัยธรรมชาติ 
๔.๕ การปองกันโรคระบาดตางๆ 
๔.๖ ปรบัปรุงกลไกการบริหารงานหมูบาน/ชุมชน 
๔.๗ พัฒนา/สงเสริม  กลุม/องคกร/เครือขาย และชุมชน ใหมีความเขมแข็ง 
๔.๘ สรางแรงจูงใจโดยการประกวด/ใหรางวัลดีเดนในดานตางๆ 
 
 
 
 
 

๒๖ 
 

๓.๒  ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

- ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาของ

ทองถ่ิน  ประกอบดวย  ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย และการคาดการณ

แนวโนมในอนาคต 

 ทองถ่ินไดวิเคราะหปญหาและความตองการการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจากความตองการของ

ประชาชนโดยดูจากปจจัย ดังนี้ประกอบคือ 

 ๑. พ้ืนท่ีเปาหมายและกลุมเปาหมาย  ซ่ึงไดระบุปญหาความสําคัญและความรุนแรงของปญหา   

รวมท้ังความตองการโดยใชขอมูลจากแผนพัฒนาตําบล  ๕ ป (๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ) รวมท้ังขอมูลจากจปฐ . และ

กชช ๒ ค. รวมท้ังการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมดังนี้   



๑.๑ ปญหาดานเศรษฐกิจ อันเปนปญหาท่ีเกิดจากความยากจน รายไดนอย การขาดท่ีดิน 

ทํากิน ปญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา  ปญหาดานการรวมกลุมเพ่ือการสงเสริมอาชีพ  ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น   

๘ หมูบาน   

แนวทางการพัฒนาและการดําเนินการ โดยการสงเสริมและแกไขดานการเกษตรแกราษฎร 

การสงเสริมการใชปุยชีวภาพ ปุยคอก แทนการใชปุยเคมีเพ่ือลดตนทุนการผลิต การขุดลอก คู คลอง แหลงน้ํา  

เพ่ือการเกษตร  การจัดสรรท่ีดินทํากิน  การประสานความรวมมือในการแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตร   

การตอรองพอคาคนกลาง  การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนแกราษฎรในการทําเกษตรกรรม  เชน โครงการรานคา

ชุมชน ตลาดกลางชุมชน  สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม  เชน โครงการสานเขง  สานหมวก การทําผลไมแช

อ่ิมตามโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  การสงเสริมและแกไขปญหาการวางงาน  และฝกอาชีพตามความ

ตองการ รวมท้ังการใหเงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพ 

๑.๒ ปญหาดานสังคม ประกอบไปดวยปญหาดานยาเสพติดในชุมชน ปญหาดานการ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต  การสงเสริมสวัสดิการ  และนันทนาการ  รวมท้ังการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน   

ปญหาดานการวางงานปญหาดานการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย รวมท้ังสิ้น ๘ หมูบาน 

  แนวทางในการพัฒนาและเปนไปตามความตองการของราษฎร  โดยดําเนินการ  การสงเสริม

และ  อบรมใหความรูในดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติดของหมูบาน  ตําบล การบําบัดรักษาผูติดยาเสพ

ติด  การเขาคายอาสาเพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามัคคีในชุมชน  การสงเสริมการออกกําลังกาย  การ

สรางลานกีฬา  สวนสาธารณะ  จัดการแขงขันกีฬาในตําบลของท้ังเด็ก  เยาวชนและประชาชนในทองถ่ิน  การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู  การยกระดับรายได  สงเสริมสวัสดิการตางๆ  แกผูสูงอายุผูพิการ      

ผูดอยโอกาส   และผูวางงานในการจัดหางานและสงเสริมการประกอบอาชีพ  การรวมกลุมอาชีพ  การสงเสริม

และสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน  อุปกรณการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   

การสงเสริมและพัฒนาความรูในระบอบประชาธิปไตย  การจัดอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหา

สาธารณภัย ยาเสพติดตางๆ ในทองถ่ิน รวมท้ังการเฝาระวัง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ๑.๓ ปญหาดานแหลงน้ํา โดยเปนปญหาดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม  เชน แหลงน้ําไม

เพียงพอในการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภคตางๆ ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 5 หมูบาน 

  แนวทางในการพัฒนาและดําเนินการโดยสงเสริมและพัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค   

บริโภค และการเกษตรกรรมโดยการขุดลอก  คู คลองแหลงน้ําสาธารณะท่ีตื้นเขิน  การวางทอระบายน้ํา  การ

สรางคันก้ันน้ําเพ่ือกักเก็บน้ํา การขุดสระน้ํา เพ่ือเปนแหลงน้ํา อุปโภค บริโภคในครัวเรือน หมูบาน 

 

 

๒๗ 

 

  ๑.๔ ปญหาดานสาธารณสุข โดยแบงเปนปญหาดานสุขภาพอนามัย การแพรระบาดของโรค  

การติดตอของโรค ซ่ึงเปนปญหาของราษฎรในทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบในดานสุขภาพอนามัย ซ่ึงมีจํานวน

ท้ังสิ้น ๘ หมูบาน 



  แนวทางในการพัฒนาและดําเนินการโดยอบรมใหความรูในดานสาธารณสุขมูลฐาน  การให

ความชวยเหลือการดูแลรักษาพยาบาลรวมท้ัง  การปองกันแกไขโรคตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน  การใหคําแนะนําตางๆ   

และการปองกันการแพรของโรคตางๆ เชน การจัดหาทรายอะเบท การฉีดยาพนหมอกควัน  เพ่ือปองกันโรคไข

เลือดออกตามหมูบาน  การฉีดยาสุนัขเพ่ือปองกันโรงพิษสุนัขบาใหกับสุนัขตามบานเรือนตางๆ  ในทองถ่ินโดย

บริการฟรี การใหความรูในการปองกันโรคเอดส และการอยูรวมกันของคนปกติกับผูปวยโรคเอดส 

  ๑.๕ ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยแบงเปน  ปญหาดานการคมนาคม  ระบบการระบาย

น้ํา ดานการไฟฟา  ดานการติดตอสื่อสาร  ซ่ึงยังไมเพียงพอตอความตองการเทาท่ีควร  ซ่ึงตองไดรับการแกไข

และปรับปรุงเพ่ิมเติม ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น๘  หมูบาน 

  แนวทางในการพัฒนาและความตองการของราษฎรในทองถ่ินโดยปรับปรุง  ซอมแซม ถนน

ตางๆ ทางเขาหมูบานใหไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึน  การสรางถนน  การปรับปรุงคันถนน  คันก้ันน้ํา กางวาง

ทอระบายน้ํา  เพ่ือสงน้ําดานเกษตรกรรม  รวมท้ังการขนสงพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในหมูบาน  การ

ติดตั้งตูโทรศัพท ติดตั้งโทรศัพทหมูบาน และตามบานเรือน  โดยประสานกับองคการโทรศัพท  การติดตั้งไฟฟา

ของหมูบานท่ียังขาดแคลนไฟฟาใช  ซ่ึงมีจํานวน  ๓ หลังคาเรือนท้ังตําบล  การติดตั้งไฟฟาสาธารณะตาม

หมูบาน  เพ่ือใหไดรับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไป - มาของราษฎรในหมูบาน  ตําบล 

  ๑.๖ ปญหาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยแบงเปนปญหาดานการขาดแคลน

อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนซ่ึงยังไมเพียงพอตอความตองการ  การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  การศาสนา  

ตางๆ  รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินยังไมเพียงพอเทาท่ีควร  ซ่ึงโรงเรียนในเขตตําบลมีจํานวนท้ังสิ้น  ๑ โรงเรียน  

และการสงเสริมประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินมีจํานวนท้ังสิ้น ๘ หมูบาน 

 แนวทางในการพัฒนาและดําเนินการ โดยการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรอาหาร

กลางวันท่ีเพียงพอตอความตองการของเด็กนักเรียน  การสงเสริมประเพณีทองถ่ิน  เชน ลอยกระทง สงกรานต

เปนประจําทุกป รวมท้ังการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินของทุกหมูบานใหไดรับการสนับสนุนและเปนท่ีเชิดชูใน

ระดับทองถ่ิน  ระดับอําเภอ จังหวัดตอๆ ปรวมท้ังการเผยแพรประชาสัมพันธ  ประเพณีทองถ่ินอันดีงามใหได

รับทราบท่ัวไป 

  ๑.๗ ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยแบงเปน ปญหาดานมลภาวะทางน้ํา   

ทางอากาศ ปญหาดานขยะมูลฝอย และปญหาดานท่ีสาธารณประโยชน ซ่ึงตองไดรับการสงเสริมปรับปรุงและ

แกไข ปญหาในดานสิ่งแวดลอม โดยมีจํานวนท้ังสิ้น ๘ หมูบาน 

  โดยแนวทางในการพัฒนาและดําเนินการคือ  การอบรมใหความรูรวมท้ังการสรางความ

ตระหนัก ความสํานึกใหแกราษฎรในทองถ่ิน การอธิบายถึงผลเสียอันเกิดจากมลภาวะทางน้ํา  ทางอากาศและ

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  และบานเรือนราษฎร  โดยรณรงครวมมือกันในการปองกันและ

แกไขปญหามลพิษ เชน การไมท้ิงขยะมูลฝอย ของเสียตางๆ ในแมน้ําการหามาตรการท่ีถูกวิธีในการกําจัดขยะ

มูลฝอยและน้ําเสียตางๆ  ของโรงงานและราษฎรในทองถ่ิน  เชน การบําบัดน้ําเสียตามกรรมวิธีกอนปลอยสู

แหลงน้ําธรรมชาติ  การฝงกลบ การเผากลบขยะท่ีถูกวิธีท่ีจะไมกอใหเกิดมลพิษ  การสรางเตาเผาขยะประจํา

หมูบานในทุกหมูบานเปนตน  การบุกรุกท่ีสาธารณะตางๆ  ในทองถ่ิน เชน บุกรุกคลอง หนอง ท่ีสาธารณะ

ประโยชนท่ีประชาชนใชรวมกัน  การไมทําลายระบบสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศนตางๆ  ของสิ่งแวดลอม  โดยหา



มาตรการ เชนใหถอนการบุกรุก ของราษฎรออกจากท่ีสาธารณะประโยชน การไมตัดไมตางๆ  ท่ีเปนตนไมท่ีอยู

ในเขตท่ีสาธารณะ ซ่ึงฝาฝนจะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายทันที  

      ๒๘ 

 

- ขอบขายและปริมาณของปญหาของทองถ่ิน 

  ขอบขายและปริมาณของปญหาท่ีเกิดข้ึน  ท่ีเปนปญหาเรงดวนของทองถ่ิน  เรียงลําดับ

ความสําคัญและความรุนแรงของปญหา รวมท้ังท่ีเปนความตองการของประชาชนในทองถ่ินได ดังนี้ 

  ๑. ปญหาดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงตองแกไขและเปนความตองการของประชาชนในลําดับแรกคือ  

ปญหาความยากจน  รายไดนอย การขาดท่ีดินทํากิน  การรวมกลุมเพ่ือสงเสริมอาชีพ  ปญหาราคาพืชผลตกต่ํา  

ซ่ึงราษฎรในทองถ่ินมีความตองการในการสงเสริมอาชีพเพ่ิมเติม  การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ   

การใหความรูในการประกอบอาชีพท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม แหลงน้ําการเกษตรกรรม 

  ๒. ปญหาดานสังคม การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน   การอบรมใหความรูในการปองกัน

แกไขปญหา การสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูพิการ  ผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมอาชีพแกผูวางงานโดยการฝกอาชีพ   

การสรางความเขมแข็งของชุมชนในทุกๆ  ดาน  การเฝาระวัง  การใหความชวยเหลือตางๆ  การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแลงตางๆ   

  ๓. ปญหาดานแหลงน้ํา ใหไดรับการแกไขแหลงน้ําดานการเกษตรกรรม การขุดลอก คู คลอง 

แหลงน้ําสาธารณประโยชน การวางทอระบายน้ํา การสรางคันก้ันน้ํา  การขุดสระน้ํา  เพ่ือเปนประโยชนในดาน

การเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภคตางๆ ของราษฎรในทองถ่ิน 

  ๔. ปญหาดานสาธารณสุข   การใหความรูและใหความชวยเหลือในดานการสาธารณสุขข้ัน

มูลฐาน  การใหบริการในการกําจัดโรคพิษสุนัขบา  โรคไขเลือดออก  การปองกันใหความรูในการแกไขปญหา

โรคติดตอตางๆ เชนโรคเอดสเปนตน 

๕. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน แกไขในดานการคมนาคม การสัญจรไป-มาของราษฎร การ 

ขนพืชผลทางการเกษตรกรรม  ระบบระบายน้ําในดานการคมนาคม  การติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ  ไฟฟา 

สาธารณะในหมูบาน และตามบานเรือนท่ียังขาดแคลนไฟฟา  และโทรศัพทในชุมชนใหไดรับความ
สะดวกสบาย 

๖. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหมีการสงเสริมอาหารกลางวันแกนักเรียน 

ท่ียากจนและขาดแคลนเพ่ือเพียงพอตอความตองการ   การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานในทองถ่ิน   

เชน ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหไดรับการพัฒนาและเปนท่ีเชิดชูประจักษ

แกบุคคลท่ัวไป ท้ังในระดับทองถ่ินระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 

๗. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สงเสริมและปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

ในดานตางๆ ใหไดรับการแกไข การอบรมใหความรู การสรางความตระหนักถึงโทษของภาวะแวดลอมเปนพิษ   

การกําจัดของเสียตางๆ  กอนปลอยออกสูธรรมชาติและระบบนิเวศน  - การคาดการณแนวโนมทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของปญหา และสถานการณในอนาคต 

  ในการคาดการณแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปญหา  และสถานการณท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางสวน เชน การเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางพ้ืนฐาน



ซ่ึงในขณะนี้ความจําเปนในดานนี้ของราษฎรในทองถ่ินมีนองลง  เนื่องจากปจจัยในภาพรวมท่ี  ทุกคนไดรับ

ประโยชนโดยสวนรวม รวมท้ังปญหาดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  ซ่ึงมีแนวโนมความตองการลดลงเนื่องจากมี

แหลงน้ําท่ีเพียงพอตอความตองการในขณะนี้เกือบท้ังตําบลแลว  แตแนวโนมท่ีเปนความตองการในอนาคตท่ี

เพ่ิมมากข้ึน คือ ปญหาดานการเศรษฐกิจความเปนอยูของราษฎร  การรวมกลุมอาชีพ  ความตองการยกระดับ

รายไดมีความตองการเพ่ิมสูงข้ึนทุกขณะ  และเปนความตองเรงดวนของราษฎรเปนอันดับแรก   รวมท้ังปญหา

ดานสังคมท่ีตองการใหไดรับการแกไขปญหาดานสาธารณสุข  การติดตอของโรคระบาดท่ีนับวันจะทวีความ

รุนแรงและรายแรงมากยิ่งข้ึน  รวมท้ังปญหาดานสิ่งแวดลอม  ซ่ึงประชากรมีเพ่ิมมากข้ึนแตทรัพยากรมีจํานวน

จํากัด ลดลงและถูกทําลายเพ่ิมมาข้ึน ซ่ึงจะตองแกไขตอไปในระยะเวลาอันใกลนี้โดยดวน 

      ๒๙ 

 

- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ 

พัฒนาในอนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค  SWOT  Analysis   

  ในการวิเคราะหศักยภาพและโอกาสการพัฒนา  เปนการนําหลักเทคนิคมาใชในการพิจารณา

ขอมูล เพ่ือนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาปจจัยสภาวะแวดลอมภายใน

ทองถ่ิน ปจจัยสภาวะแวดลอมภายนอกซ่ึงทําใหสามารถตระหนักถึงจุดแข็ง  จุดออนโอกาส  และอุปสรรค   

เพ่ือเปนการประเมินศักยภาพและกําหนดทิศทางเปาหมายในอนาคตไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ   

ดังนี้ 

  ๑) จุดแข็ง ( Strength ) ของทองถ่ินและพ้ืนท่ี  เชน มีภารกิจในการบริหารการพัฒนา  การ

บําบัดทุกข  บํารุงสุขมีแหลงทรัพยากรน้ําท่ีอุดมสมบูรณ   มีประปาใชเกือบทุกครัวเรือน   มีการรวมกลุมออม

ทรัพย  กลุมอาชีพเขมแข็ง  ชุมชนเขมแข็ง 

  ๒) จุดออน ( Weakens ) ของทองถ่ินและพ้ืนท่ี  เชน ความยากจน  รายไดนอย โรคระบาด 

ยาเสพติด สาธารณสุขมูลฐาน การศึกษา ท่ีดินมีจํากัด ประชาชนขาดความรูเรื่องบริหารเงินทุน ดินมีปญหาใน

บางพ้ืนท่ี  บางหมูบาน  คนหนุมสาวไปทํางานโรงงานไมสนใจงานในดานกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพ  การ

วางงาน  ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา สภาวะภัยธรรมชาติ น้ําทวมในฤดูฝน เปนตน 

  ๓) โอกาส (Opportunity)  ของทองถ่ินและพ้ืนท่ีไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล   รวมท้ัง

มีโครงการ สิ่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุม  การประกอบอาชีพ  เชน สงเสริมสนับสนุนกองทุนหมูบาน  และ

ชุมชนเมือง อินเตอรเน็ตตําบล  ธนาคารประชาชน  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  งบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ  

กข.กจ. สงเสริมอาชีพจัดกลุมอาชีพ  สรางความเขมแข็งของชุมชน  สงเสริมศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา

หมูบาน สงเสริมอาชีพเกษตรกร พัฒนาแหลงน้ําดานการเกษตรกร พัฒนาแหลงน้ําดานการเกษตรกรรม   เปน

ตน 

  ๔) ขอจํากัด (Threaten) ของทองถ่ินและพ้ืนท่ี เชน ประชาชนในทองถ่ินบางสวนยังไมคอย

ใหความรวมมือในการรวมกลุม   ขาดงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน   ขาดตลาดรองรับซ้ือพืชผลทางการ

เกษตรอันเปนผลใหพืชผลเสียหายขาดการกําหนดทิศทาง  เปนเปาหมายการบริหารการพัฒนาเนื่องจาก

ประชาชนบางสวน  รวมท้ังผูนําทองถ่ินยังไมมีความเขาใจในการใหความสําคัญกับการบูรณาการในการ

กําหนดทิศทาง และการพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 

 

แบบการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ ในพ้ืนท่ีตําบล 

                                            O  (โอกาส) 

 -  นโยบายสนับสนุน                                                            

-  กองทุนหมูบาน 

-  อินเตอรเน็ตตําบล                                               -  แหลงน้ําอุดมสมบูรณ 

-  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ                                       -  การรวมกลุมออมทรัพย 

-  โครงการกระตุนเศรษฐกิจในดานตาง ๆ                      -  ความเขมแข็งของชุมชน 

-  โครงการสงเสริมอาชีพ  การจัดตั้ง                               กลุมอาชีพ         

    กลุมอาชีพ                                                       -  การใหความสนับสนุนการลงทุน 

-  ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน                        กลุมอาชีพ 

W            S 

( จุดออน )       ( จุดแข็ง ) 

-  ความยากจน      -  ขาดเงินลงทุน 

-  ยาเสพติด      -  ขาดตลาดในการคาขายสงผลผลิต 

-  การวางงาน      -  ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 

-  ขาดการรวมกลุม                                              -  ขาดผูนําในการลงทุน  การวมกลุม 

-  ขาดความรู  ประสบการณ                                       -  ขาดปจจัยในการผลิต การสงเสริม 

-  สาธารณสุขมูลฐาน                                          การผลิตในดานตางๆ                                                   



                                                                                                                                                        
                                               

                             T (ขอจํากัด)       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๓๑ 
      

บทท่ี ๔ 

วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

 

๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น 

องคประกอบ  ประกอบดวยวิสัยทัศน   ยุทธศาสตรการพัฒนา   แนวทางการพัฒนาจากแผน             

ยุทธศาสตรการพัฒนา   รวมท้ังนโยบายการพัฒนาจังหวัด   นโยบายการพัฒนาอําเภอ   และนโยบายการ

พัฒนาของผูบริหารโดยนําเสนอ  ดังนี้ 

  ““  สงเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได มุงเนนการเกษตรแบบพอเพียงสงเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได มุงเนนการเกษตรแบบพอเพียง   รักษาวัฒนธรรมรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามประเพณีอันดีงาม    พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  ””                

ซ่ึงแบงไดดังนี้  

  - มีแหลงน้ําท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม  โดยประชาชนสวนใหญในทองถ่ิน

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมง   พืชสวนพืชไร   ระบบการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน   มีการคมนาคม

ขนสงท่ีสะดวกสบาย  บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและชุมชน   เปนไปเพ่ือการ

พัฒนาตนเองและพ่ึงพาตนเอง   ภายใตการมีสวนรวมขององคกรภาครัฐ   องคกรทองถ่ิน   ภาคเอกชนและ

ประชาชนในทองถ่ิน 



 -  มีระบบสังคมท่ีเปนอยูเรียบงาย  เขมแข็ง  มีสวนรวมในทางการเมือง   เศรษฐกิจสังคม   ตรวจสอบ

การทํางานของนักการเมืองทองถ่ินและในระดับตางๆ   มีความเขาใจรับผิดชอบ   รวมท้ังสิทธิหนาท่ีพึงมี   

เอ้ือเฟอ  อารี  ควรคาแกการคงไวซ่ึงระบบสังคมท่ีมีคุณธรรมในปจจุบัน   มีการบริการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ี

มีคุณภาพ  ครอบคลุมเปนธรรม   ประชาชนมีสุขภาพดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   และโรคภัย

ตางๆ  และการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินท่ีกาวหนาและกลุมอาชีพ   ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมโดย

ความรวมมือของภาครัฐ  ภาคประชาชน  องคการตางๆ  และประชาชนในทองถ่ิน 

 -  มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี   โดยประชาชนใน

ทุกระดับมีสวนรวมในการดูแลรับผิดชอบ  และตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ  การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ   และการไมกอผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนแวดลอมทุกรูปแบบ   

เพ่ือคงไวซ่ึงชุมชนนาอยูตอไปในอนาคต 

 -  สงเสริมการศึกษา   คุณภาพการศึกษาแก   เด็ก  เยาวชน  อาหารกลางวัน   อุปกรณการเรียนการ

สอน  สงเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดียกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต   ความเปนอยู   การออกกําลังกาย   

นันทนาการ  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมในทองถ่ินใหอยูในระดับมาตรฐานท่ียั่งยืน 

-  สงเสริมปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน   ในทองถ่ินใหเปนเมืองนาอยู   ระบบการคมนาคม   ระบบ

สาธารณูปโภค  การไฟฟา  การประปา  การขนสง  การโทรคมนาคมท่ีสะดวกสบาย   และการพัฒนาผังเมือง

ระบบการควบคุมตางๆ  ใหเปนมาตรฐาน 

๔.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร 

      ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๓๒ 

 

๔.๓  แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

๑.  พัฒนาอาชีพ  การเกษตรกรรม  การอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

๒.  การกอสราง   ปรับปรุง  ซอมแซมถนน   ขุดลอกแหลงน้ํา   สรางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน        

ไฟฟา  ประปา  กอสรางทอระบายน้ํา  สรางเข่ือน  สะพาน  ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง 

๓.  สงเสริมสวัสดิการ   การนันทนาการ   การสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งดานสังคม   สนับสนนุการ

จัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง  ๆ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเมืองนาอยู   การใหบริการตาง  ๆ การสนับสนุน         

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนในดานสังคมตาง ๆ ท้ังในระดับจังหวัด  อําเภอ  และตําบล   

๔.  สงเสริมการสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน 



๕. การสงเสริมและสรางความม่ันคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน         

ทองถ่ิน 

๖.  สงเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต   ขอมูลขาวสารใหแกเด็ก   เยาวชน  และประชาชนใน        

ทองถ่ิน 

๗.  สงเสริมดานการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

๘.  สงเสริมและสนับสนุน  การรณรงค  ประชาสัมพันธ   การเลือกตั้ง  การจัดทําปายโฆษณาเผยแพร

ความรูตางๆ   บทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   การจัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอความ

คิดเห็น การตรวจสอบการทํางานและความรูในสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบตาง ๆ ของประชาชน 

๙.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผูบริหาร  

สมาชิกสภา อบต. และพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน 

๑๐. การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑสํานักงาน  รวมท้ังการซอมแซมเพ่ือใชในกิจการการปฏิบัติงาน            

ของ อบต. 

๑๑. การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต. เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๑๒. การจัดทํารังวัดตรวจสอบท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี  รวมท้ังการจางเหมาบริการในการตรวจ 

สอบและการจางเหมาบริการอ่ืน ๆ   

๑๓. สงเสริมการใหความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

๑๔.  จัดซ้ือเครื่องอุปโภค - บริโภค  แกครัวเรือนราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย   

และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนอันเนื่องมาจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน วาตภัย  อัคคีภัย  อุทกภัย เปนตน 

๑๕.  จัดหาน้ํา  แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภคแกราษฎรท่ีประสบภัยแลง 

๔.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป  โดยเรียงลําดับกอน - หลัง    

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร 

  ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

๓๓ 

 

๔.๕  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 



๑. มุงม่ันพัฒนาใหตําบลบานทามและพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ มีความกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน 

๒. เสียสละและอุทิศตนใหกับพ่ีนองชาวตําบลบานทาม 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมใหประชาชนมีความอยูดีกินดี 

๔. ฟนฟูและสรางพ้ืนท่ีการเกษตรใหมีความอุดมสมบูรณตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

๕. สงเสริมโครงการ/กิจกรรมนํารองในตําบลและอําเภอ  

๖. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยนําสิ่งท่ีเปนประโยชนเขาสูตําบล 

๗. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

๘. พัฒนาความรูดานอาชีพตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินท่ีมีความถนัดและมีความ

ตองการ 

๙. พัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินใหมีโอกาส            

ทัดเทียมกัน 
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บทท่ี ๖ 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 
๖.๑ องคประกอบประกอบดวยการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการ

นําเสนอ ดังนี้ 
องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ท่ี  

749/๒๕๕8 ลงวันท่ี ๑6 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ประกอบดวย 
 ๑.  ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๓  คน  ประกอบดวย 
      ๑.๑  นายนิกร   จําเพียร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี   3   เปนกรรมการ 
      ๑.๒  นายสมชัย  กลางหาญ สมาชิกสภา อบต .หมูท่ี   3    เปนกรรมการ  
      ๑.๓  นางอุไร  พลนิกร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี   ๗  เปนกรรมการ 
 ๒.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน  ประกอบดวย 
      ๒.๑  นายทรงกิตร  สุวรรณประพิศ ประธานประชาคมหมูที  ๒     เปนกรรมการ 
      ๒.๒  นางสาวนางสาวธัญญรัตน เจริญสิทธิ์ภักดี เลขานุการประชาคมหมูที ๘ เปนกรรมการ 

๓.  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน  ประกอบดวย 
     ๓.๑  นางขนิษฎา  แวนแกว                  พัฒนากรประจําตําบล     เปนกรรมการ 
     ๓.๒  นางสาวจิตติกาญจน สมพงษบวรกิจ    เกษตรประจําตําบล                เปนกรรมการ 
๔.  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง  จํานวน  ๒  คน  ประกอบดวย 
     ๔.๑  นายปรีชา  เจนณรงค ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม           เปนกรรมการ 
     ๔.๒  นายมานพ   อาสาสุข ผูอํานวยการกองชาง                 เปนกรรมการ 
 

 ๕.  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน  ประกอบดวย  
      ๕.๑  นายสมัย  นฤทัย  ผูทรงคุณวุฒิหมูท่ี  ๒   เปนกรรมการ 
      ๕.๒  นางอัมพรรัตน  ทันสมัย  ผูทรงคุณวุฒิหมูท่ี  ๓  เปนกรรมการ 
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  ๑ . กําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

         ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         ๓ . รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม   และประเมินผลแผนพัฒนาตอ
สภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ท้ังนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

            ๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
๖.๒  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  

               วิธีติดตามและประเมินผล 
 ๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 



 ๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ในรูปของคณะทํางาน  
     ฝายขอมูลและติดตามประเมินผล กองแผนและงบประมาณ 

     ๓. ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในรูปของคณะทํางานฝายขอมูลและติดตาม

ประเมินผล กองแผนและงบประมาณ 
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           รูปแบบการติดตามและประเมินผล 

 ๑. แบบสอบถามผูเขารวมโครงการ 

๒. วิธีการสัมภาษณผูเขารวมโครงการ หรือประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

๓. วิธีการตรวจสอบและเขาสังเกตการณโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยูจริง 

              รูปแบบการติดตามประเมินเปนแนวทางและวิธีการท่ีจะตรวจสอบวา การดําเนินกิจกรรม

โครงการอยูภายใตวัตถุประสงคหรือไม เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม มีความพึงพอใจของ      

ผูเขารวมโครงการ หรือประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับโครงการหรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง   มี

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง แกไขอยางไร เปนตน 

๖.๓  หวงเวลาการติดตามและประเมินผล 

        กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลโครงการอยางนอยโครงการละ  ๑ ครั้ง และสรุปการ

ติดตามประเมินผลในภาพรวมในปงบประมาณนั้นอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง รายงานผลและเสนอความเห็น

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปใหประชาชนทราบท่ัวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 



จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (Baseline  Datat) ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน มี ๑) รอยละของครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจดีและระบบ 70% 100% 75% 80% 85% 90% 100%

เศรษฐกิจที่ดีและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้น โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ไดรับการ

ฐานไดรับการพัฒนาที่สะดวกรวดเร็ว พัฒนา

๒. ดานสังคม สาธารสุข ความปลอดภัยใน ๑) รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการพัฒนาแบบ 75% 100% 80% 85% 90% 95% 100%

ชีวิตและทรัพยสินที่ไดรับการพัฒนาแบบ ยั่งยืนในดานสังคม สาธารสุข ความปลอดภัยใน

ยั่งยืน ชีวิตและทรัพยสิน

๓. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี ๑) รอยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน 75% 100% 80% 85% 90% 95% 100%

การพัฒนาการศึกษาแกเด็ก เยาวชนและ ทองถิ่นที่ไดรับการศึกษาและการสืบทอดศาสนา

ประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งดานศาสนาและ และวัฒนธรรมอันดีงาม

วัฒนธรรมอันดีใหคงสืบไป

๔. ดานการเมือง การปกครอง มีการพัฒนา ๑) รอยละของประชาชนที่มีความรูความเขาใจ 75% 100% 80% 85% 90% 95% 100%

ใหความรูแกประชาชนในทองถิ่น เพื่อสราง ในระบบการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

ความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร ในทองถิ่นและการมีสวนรวม

 และอํานาจหนาที่ตาง ๆ ที่พึงมีและการมี

สวนรวมของประชาชนตอองคกร
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*เปาหมาย  (Targets)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด  (KPls)



จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด  (KPls) ขอมูลพื้นฐาน

(Goals) (Baseline  Datat) ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑) รอยละของประชาชนที่ไดรับการพัฒนาชีวิต 75% 100% 80% 85% 90% 95% 100%

มีการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ ความเปนอยูในดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สิ่งแวดลอมในพื้นที่

๖. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑) รอยละของประชาชนที่ไดรับการชวยเหลือใน 75% 100% 80% 85% 90% 95% 100%

ดานสาธารณภัยตาง ๆ 

*เปาหมาย  (Targets)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสราง ๑.๑ พัฒนาอาชีพ การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมใน อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

    พื้นฐาน       ครัวเรือน

๑.๒ การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ขุดลอกแหลงน้ํา อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

      สรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟา ประปา กอสราง

     ทอระบายน้ํา สรางเขื่อน สะพาน ถนนคอนกรีต ถนน

     ลาดยาง

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความ ๒.๑ สงเสริมสวัสดิการ การนันทนาการ การสรางเครือขาย อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน       ชุมชนเขมแข็งดานสังคม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวัน

      สําคัญตาง ๆ  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเมืองนาอยู การให

      บริการตาง ๆ  การสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนใน

      ดานสังคมตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

๒.๒ สงเสริมการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

      ในทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ

 - ๓8 -

บทที่  ๕  ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น



๒.๓ การสงเสริมและสรางความมั่นคงในความปลอดภัยใน อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

      ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ ๓.๑ สงเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอมูลขาวสารให อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

    วัฒนาธรรม      แกเด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถิ่น

๓.๒ สงเสริมดานการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง ๔.๑ สงเสริมและสนับสนุน การรณรงค ประชาสัมพันธ การจัด อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

     และการบริหาร       ทําปายโฆษณาเผยแพรความรูตาง ๆ บทบาทอํานาจ

      หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดเวทีประชา-

      คมเพื่อเสนอความคิดเห็น การตรวจสอบการทํางานและ

      ความรูในสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบตาง ๆ ของประชาชน

๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝกอบรมเพื่อเพิ่มประ อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

      สิทธิภาพ ในการทํางานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

      อบต. และพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ
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๔.๓ การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงานรวมทั้งการซอมแซม อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

      เพื่อใชในกิจการการปฏิบัติงานของ อบต. 

๔.๔ จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต. เพื่อ อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

      ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๔.๕ การจัดทํารังวัดตรวจสอบที่สาธารณะในเขตพื้นที่ รวมทั้ง อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

      การจางเหมาบริการในการตรวจสอบและการจางเหมา

      บริการอื่น ๆ

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ ๕.๑ สงเสริมการใหความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

    และสิ่งแวดลอม      แวดลอม

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทา ๖.๑ จัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภคแกครัวเรือนราษฎรที่ไดรับ อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

    สาธารณภัย       ความเดือดรอนจากสาธารณภัย และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน

      จําเปนอันเนื่องมาจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน วาตภัย 

       อุทกภัย  เปนตน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ



๖.๒ จัดหาน้ํา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค แกราษฎรที่ อบต. บานทาม/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

       ประสบภัยแลง
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑  การพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการสนับสนุนเงินทุนใหกลุมอาชีพเลี้ยงวัว จํานวนกลุมอาชีพผูเลี้ยงวัวที่ไดรับประโยชน ๑ กลุม 1 - - - - สํานักงานปลัด

๒. โครงการสนับสนุนเงินทุนใหกลุมอาชีพเลี้ยงหมู จํานวนกลุมอาชีพผูเลี้ยงหมูที่ไดรับประโยชน ๑ กลุม 1 - - - - สํานักงานปลัด

๓. โครงการสนับสนุนเงินทุนใหกลุมเกษตรกรทําสวน- จํานวนกลุมอาชีพเกษตรกรทําสวน-ทํานาที่ไดรับ ๑ กลุม 1 - - - - สํานักงานปลัด

     ทํานา ประโยชน

๔. โครงการสนับสนุนการแปลงสินทรัพยเปนทุน จํานวนประชาชนที่แปลงสินทรัพยเปนทุนไดรับ ๑ กลุม 1 - - - - สํานักงานปลัด

ประโยชน

๕. โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพอื่นๆเพื่อเสริมรายได จํานวนกลุมอาชีพอื่นๆที่ไดรับประโยชน ๒ กลุม 1 1 - - - สํานักงานปลัด

     และแกไขปญหาความยากจน

๖. โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพการทําน้ํายาลางจาน จํานวนกลุมอาชีพทําน้ํายาลางจานที่ไดรับประโยชน ๒ กลุม 1 1 - - - สํานักงานปลัด

๗. โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพการปลูกไมดอก จํานวนกลุมอาชีพไมดอกไมประดับที่ไดรับประโยชน ๒ กลุม 1 1 - - - สํานักงานปลัด

    ไมประดับ

๘. โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพเย็บหมวกผา จํานวนกลุมอาชีพเย็บหมวกผาที่ไดรับประโยชน ๑ กลุม 1 - - - - สํานักงานปลัด

ผูรับผิดชอบ

 - 42 -

บทที่  ๖  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)



ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ ๒  การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ขุดลอกแหลงน้ํา สรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตและปรับปรุงถนน จํานวนถนนคอนกรีตที่กอสรางและปรับปรุง ๓๐  แหง 6 6 6 6 6 กองชาง

    คอชานถนน

๒. โครงการกอสรางถนนลาดยางและปรับปรุงถนน จํานวนถนนลาดยางที่กอสรางและปรับปรุง ๑ สาย 1 1 1 1 1 กองชาง

๓. โครงการกอสรางถนนลูกรังและปรับปรุงถนน จํานวนถนนลูกรังที่กอสรางและปรับปรุง ๓๐  แหง 6 6 6 6 6 กองชาง

    คอชานถนนและชานถนน

๔. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ จํานวนคลองที่ขุดลอกในพื้นที่ ๑๐  แหง 2 2 2 2 2 กองชาง

๕. โครงการกอสรางคันกั้นน้ําพรอมวางทอสงน้ํา จํานวนคันกั้นน้ําพรอมวางทอระบายน้ําที่กอสราง ๑๐  แหง 2 2 2 2 2 กองชาง

๖. โครงการกอสรางฝายน้ําลน จํานวนฝายน้ําลนที่กอสรางในพื้นที่ ๑ แหง - 1 - - - กองชาง

๗. โครงการกอสรางคลองสงน้ําและขุดคลองสงน้ํา จํานวนคลองสงน้ําในพื้นที่ ๑  แหง - - 1 -  - กองชาง

    คลองไสไกหรือคลองซอย

๘. โครงการกอสรางประตูปด-เปดทอระบายน้ํา จํานวนประตูปด-เปดระบายน้ําที่กอสรางในพื้นที่ ๑๐  แหง 2 2 2 2 2 กองชาง

๙. โครงการวางทอสงน้ําและปรับปรุงทอสงน้ํา จํานวนทอสงน้ําในพื้นที่ ๒๐  แหง 4 4 4 4 4 กองชาง

๑๐. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา จํานวนสถานีสูบน้ําที่กอสราง ๒  แหง 1  - 1  -  - กองชาง

๑๑. โครงการเสริมปรับปรุง/ขยายเขตประปา(ทอเมน) จํานวนทอประปาที่ไดรับการปรับปรุง ๘ หมูบาน 8 8 8 8 8 กองชาง

๑๒. โครงการกอสรางเขื่อนกันตลิ่งพัง จํานวนเขื่อนกันตลิ่งพังที่กอสราง ๒  แหง 1 1  -  -  - กองชาง

๑๓. โครงการกอสรางสะพานแขวนขามแมน้ํา จํานวนสะพานแขวนขามแมน้ําปราจีนบุรี ๑ แหง 1  -  -  -  - กองชาง

      ปราจีนบุรี

๑๔. โครงการกอสรางศาลาประชาคมและการ จํานวนศาลาประชาคมที่กอสรางในพื้นที่ ๘  แหง 1 1 1 1 1 กองชาง

      ปรับปรุงตอเติม

๑5. โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กอสราง ๑  แหง 1  -  -  -  - กองชาง

๑6. โครงการกอสรางอาคารกลุมสวัสดิการชุมชน จํานวนอาคารกลุมสวัสดิการชุมชนที่กอสราง ๑ แหง 1  -  -  -  - กองชาง

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ

 - 43 -



ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ ๒  การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ขุดลอกแหลงน้ํา สรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑7. โครงการกอสรางโรงสีชุมชน จํานวนโรงสีชุมชนที่กอสราง ๑ แหง 1  -  -  -  - กองชาง

๑8. โครงการกอสรางศูนยการเรียนรู จํานวนศูนยการเรียนรูที่กอสราง ๘ แหง 1 1 1 1 1 กองชาง

19. โครงการกอสรางลานกีฬาหมูบาน จํานวนลานกีฬาหมูบานที่กอสราง ๘ แหง 1 1 1 1 1 กองชาง

๒0. โครงการกอสรางสระวายน้ําพรอมอาคารสโมสร จํานวนสระวายน้ําพรอมอาคารสโมสรที่กอสราง ๑ แหง 1  -  -  -  - กองชาง

๒1. โครงการจัดทําปายเลขที่บานพรอมเสา จํานวนปายเลขที่บานพรอมเสา ๑๐๐ ปาย 20 20 20 20 20 กองชาง

๒2. โครงการขยายเขตไฟฟารายทาง การเกษตร จํานวนขยายเขตไฟฟารายทาง การเกษตร ครัวเรือน ๘  หมูบาน 8 8 8 8 8 กองชาง

      ครัวเรือน

๒3. โครงการซอมแซมประตูระบายน้ําและทอสงน้ํา จํานวนประตูระบายน้ําและทอระบายน้ําที่ไดรับการซอมแซม ๑๐  แหง 2 2 2 2 2 กองชาง

24. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จํานวนรางระบายน้ําในพื้นที่ ๒๐  แหง 4 4 4 4 4 กองชาง

25. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต จํานวนถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ๓๐  แหง 6 6 6 6 6 กองชาง

       และถนนลาดยาง

26. โครงการซอมแซมสะพานขามแมน้ําปราจีนบุรี จํานวนสะพานขามแมน้ําปราจีนบุรีที่ซอมแซม ๒ แหง 2 2 2 2 2 กองชาง

27. โครงการวางทอระบายน้ําทิ้ง จํานวนทอระบายน้ําทิ้งในพื้นที่ ๒๐  แหง 4 4 4 4 4 กองชาง

28. โครงการกอสรางลานตากขาว จํานวนลานตากขาวในพื้นที่ ๒๐  แหง 4 4 4 4 4 กองชาง

29. โครงการถมเนินดิน จํานวเนินดินในพื้นที่ ๒๐  แหง 4 4 4 4 4 กองชาง

30. โครงการกอสรางศาลาพักรอนริมทาง ปรับปรุง จํานวนศาลาพักรอนริมทางที่กอสรางในพื้นที่ ๘  แหง 1 1 1 1 1 กองชาง

      ตอเติม ซอมแซม

31. โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน จํานวนประปาผิวดินในพื้นที่ 3 แหง 1 1 1 - - กองชาง

32. โครงการกอสรางรั่วลอมรอบที่ทําการ อบต. จํานวนรั้วลอมรอบ ที่ทําการ อบต. 1 แหง 1 - - - - กองชาง

33. โครงการกอสรางถนนจักรยาน จํานวนถนนจักรยานในพื้นที่ 8 แหง 2 2 2 2 - กองชาง

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ
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โครงการ



ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ ๑  สงเสริมสวัสดิการ นันทนาการ  การสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งดานสังคม

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับประโยชน  1,000 คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 สํานักงานปลัด

๒. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวนผูพิการที่ไดรับประโยชน 150 คน 150 150 150 150 150 สํานักงานปลัด

๓. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวนผูปวยเอดสที่ไดรับประโยชน 20  คน 20 20 20 20 20 สํานักงานปลัด

๔. โครงการสนับสนุนเงินใหแกศูนยสงเคราะห จํานวนศูนยสงเคราะหที่ไดรับประโยชน ๘  ศูนย ๘  ศูนย ๘  ศูนย ๘  ศูนย ๘  ศูนย ๘  ศูนย สํานักงานปลัด

    ราษฎรประจําหมูบาน

๕. โครงการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณกีฬา จํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชน ๘ หมูบาน ๘ หมูบาน ๘ หมูบาน ๘ หมูบาน ๘ หมูบาน ๘ หมูบาน สํานักงานปลัด

๖. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตําบล จํานวนกลุมที่ไดรับการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ๑  กลุม 1  -  -  -  - สํานักงานปลัด

    และอุดหนุนใหกับหนวยงาน จังหวัด อําเภอ ตําบล

    สภาวัฒนธรรมจังหวัด อําเภอดําเนินการ

๗. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ของอปพร. จํานวนครั้งที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม 2๕  ครั้ง 5 5 5 5 5 สํานักงานปลัด

    และอุดหนุนใหจังหวัด อําเภอ ดําเนินการ

8. โครงการสนับสนุนการจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค - จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการจัดหาน้ําอุปโภค - ๑,๐๐๗  ครัวเรือน 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 สํานักงานปลัด

    บริโภคในการแกไขปญหาภัยแลง บริโภค

9. โครงการฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงานเพื่อให จํานวนครั้งที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม ๕  ครั้ง 5 5 5 5 5 สํานักงานปลัด

      ใหความรูในดานการประกอบอาชีพแก เยาวชน 

      ผูดอยโอกาส และผูวางงาน

๑0. โครงการอบรมจัดตั้งเครือขายสรางความ จํานวนเครือขายที่ไดรับการจัดตั้ง ๘ เครือขาย 8 8 8 8 8 สํานักงานปลัด

      เขมแข็งชุมชนดานตางๆ อาทิเชน กลุมเยาวชน กลุม

     ผูสูงอายุ กลุมสงเสริมความรูภูมิปญญาทองถิ่น

     เปนตน

ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ
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โครงการ



ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ ๑  สงเสริมสวัสดิการ นันทนาการ  การสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งดานสังคม

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑1. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมรัฐพิธีตางๆ จํานวนครั้งที่สนับสนุนในการจัดโครงการ/กิจกรรม 25  ครั้ง 5 5 5 5 5 สํานักงานปลัด

      เนื่องในวันสําคัญทางราชการเชน เพื่อแสดงความ

      จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

      อุดหนุนใหกับหนวยงานจังหวัด อําเภอ ดําเนินการ

๑2. โครงการอุดหนุนหรือสนับสนุนหนวยงานของรัฐ จํานวนครั้งที่สนับสนุนในการจัดโครงการ/กิจกรรม 2๕  ครั้ง 5 5 5 5 5 สํานักงานปลัด

      และเอกชนในการชวยเหลือแกไขปญหาดาน

      สาธารณภัยและหรือการสงเคราะหดานตางๆอาทิ

      เชน อุดหนุนโครงการเหลากาชาดจังหวัดฯลฯ

๑3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมบานเมืองนาอยู จํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชนในการจัดโครงการ ๘ หมูบาน 8 8 8 8 8 สํานักงานปลัด

      ในตําบล หมูบาน

๑4.โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแนวทาง จํานวนครั้งที่สนับสนุนในการจัดโครงการ/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

      ยุทธศาสตรจังหวัดอําเภอ  ตําบล เชน แกไข

      ปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โครงการบาน ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

      ทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน ฯลฯ

๑5. โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานเศรษฐกิจ จํานวนครั้งที่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

      พอเพียง

๑6. โครงการสงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน จํานวนครั้งที่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

 - ๔6 -

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ ๑  สงเสริมสวัสดิการ นันทนาการ  การสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งดานสังคม

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม จํานวนครั้งที่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ๒๐  ครั้ง 4 4 4 4 4 สํานักงานปลัด

      และความมั่นคงของมนุษยเพื่อยกระดับคุณภาพ

      ชีวิต อาทิเชน การสงเคราะห ฯลฯ

18. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุนโครงกร/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

      เครื่องเลนนันทนาการ 

 - ๔7 -

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ ๒ สงเสริมการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการจัดซื้อวัคซีนฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวนครั้งสุนัขในหมูบานที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน 2๕  ครั้ง 5 5 5 5 5 กองคลัง

    และคุมกําเนิดสัตวเลี้ยงลูกดวยนม โรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสัตวเลี้ยงลูกดวยนม

๒. โครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายาพนสารเคมี จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการ 2๕  ครั้ง 5 5 5 5 5 กองคลัง

     เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง หยอดทรายและพนน้ํายาสารเคมี

     อาทิเชน ไขเลือดออก เปนตน

๓. โครงการสนับสนุนกิจกรรมในดานสาธารณสุขอื่น ๆ จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุนโครงกร/กิจกรรม 2๕  ครั้ง 5 5 5 5 5 สํานักงานปลัด

๔. โครงการแวนแกว จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุนโครงกร/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

๕. โครงการอุดหนุนหรือสนับสนุนกองทุนหลัก จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุนโครงกร/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

    ประกันสุขภาพ  (สปสช.) 5 5 5 5 5

๖. โครงการสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมในดาน จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุนโครงกร/กิจกรรม ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    การใหความรูและการดูแลรักษาโรคไมติดตอ 

    อาทิเชน โรคมะเร็ง ฯลฯ และอุดหนุนให

    หนวยงานจังหวัด อําเภอ  ดําเนินการ

๗. โครงการสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมในดาน จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุนโครงกร/กิจกรรม ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    การใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการ

    บําบัดรักษา และอุดหนุนใหกับหนวยงานจังหวัด

    อําเภอ ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ

 - ๔8 -



ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ ๒ สงเสริมการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๘. โครงการสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมใหความรู จํานวนครั้งที่ไดรับการสนับสนุนโครงกร/กิจกรรม ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    การดูแลรักษาโรคติดตออาทิเชน โรคเรื้อน 

    โรคเอดส ฯลฯ และอุดหนุนหนวยงานจังหวัด 

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ

 - ๔9 -



ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ ๓  สงเสริมและสรางความมั่นคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการลดปญหาอุบัติภัยบนทองถนน อาทิเชน จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    การจัดทําแผนปายจราจรและเครื่องหมายจราจร

    ตาง ๆ การจัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัย ฯลฯ

๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมและการฝกอบรม จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    รสปส. ตํารวจหมูบาน และ อปพร. และอุดหนุน

    หนวยงานจังหวัด อําเภอ ดําเนินการ

๓. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการฝกอบรมหนวย จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    กูชีพ หนึ่งตําบลหนึ่งหนวยกูภัย  (OTOS)

    และสถาบันหนวยแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.)

๔. โครงการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในดานความ จํานวนโครงการที่สนับสนุนการจัดโครงการ/ ๑๐  โครงการ 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    มั่นคงเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ กิจกรรม

    ทรัพยสิน และอุดหนุนหนวยงานจังหวัด อําเภอ 

    ดําเนินการ

๕. โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด จํานวนกลองวงจรปดที่ติดตั้งในพื้นที่ตําบลบานทาม ๕๐  จุด 10 10 10 10 10 กองชาง

๖. โครงการจัดซื้อและติดตังสัญลักษณเครื่องหมาย จํานวนสัญลักษณเครื่องหมายดานการจราจร ๑๐  จุด 2 2 2 2 2 กองชาง

    ดานการจราจร ที่ไดรับการสนับสนุน

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ

 - 50 -



ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑  สงเสริมการศึกษาคุณภาพชีวิตและขอมูลขาวสารใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหาร จํานวนเด็ก นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการจัด ๘๐๐ คน 160 160 160 160 160 สํานักงานปลัด/

    กลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญไพรศรี โครงการ/กิจกรรม สวนการศึกษา

    และอุดหนุนใหกับโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 

๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารเสริม จํานวนเด็ก นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการจัด ๘๐๐  คน 160 160 160 160 160 สํานักงานปลัด/

    (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญไพรศรี โครงการ/กิจกรรม สวนการศึกษา

    และโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 

๓. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด/

    ใหกับเด็กในดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม สวนการศึกษา

    สังคม ฯลฯ อาทิ เชน การจัดงานวันเด็ก และ

    อุดหนุน หนวยงานจังหวัด อําเภอ ดําเนินการ 

๔. โครงการอินเตอรเน็ตตําบล จํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชน ๘  หมูบาน 8 8 8 8 8 สํานักงานปลัด

๕. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กแล็กที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม ๔๐ คน 40 40 40 40 40 สํานักงานปลัด/

    วัดอรัญญไพรศรี สวนการศึกษา

๖. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครอบครัวและ จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด/

    ศูนยพัฒนาครอบครัว สวนการศึกษา

 - 51 -

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑  สงเสริมการศึกษาคุณภาพชีวิตและขอมูลขาวสารใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๗. โครงการสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษาแก จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด/

    เด็กนักเรียนและโรงเรียนในตําบล เชน อุปกรณ สวนการศึกษา

    การเรียนการสอน ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

    ที่ยากจน เปนตน

๘. โครงการสงเคราะหหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

    เปนประโยชนกับเด็ก เยาวชนที่ยากจน ดอยโอกาส

    และประสบความเดือดรอนในเขตตําบล หมูบาน

๙. โครงการติดตั้งเสียงตามสายและไรสาย จํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชน ๘  หมูบาน 8 8 8 8 8 กองชาง

๑๐. โครงการซอมแซมเสียงตามสาย/ไรสาย จํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชน ๘  หมูบาน 8 8 8 8 8 กองชาง

      และหอกระจายขาวหมูบาน

11. โครงการติดตั้งอินเทอรเน็ตไรสาย WIFI สาธารณะจํานวนอินเทอรเน็ตที่ติดตั้งในพื้นที่ตําบลบานทาม 8  จุด 1 1 1 1 1 กองชาง
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โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๒  สงเสริมดานการศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีตางๆ จํานวนครั้งที่สนับสนุนในการจัดงานประเพณี 25  ครั้ง 5 5 5 5 5 สํานักงานปลัด/

    ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬาพื้นบาน ตาง ๆ ในตําบล สวนการศึกษา

    และการทองเที่ยว ระดับอําเภอ ตําบล

๒. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล จํานวนครั้งที่สนับสนุนในการจัดงานประเพณี 35  ครั้ง 7 7 7 7 7 สํานักงานปลัด/

    วันสําคัญในพระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา ตาง ๆ ในตําบล กองการศึกษา

   เปนตน ในระดับอําเภอและตําบล
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โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการเมืองการปกครอง

แนวทางที่ ๑  สงเสริมและสนับสนุน การรณรงค ประชาสัมพันธการจัดทําปายเผยแพรความรูบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกรทองถิ่น

                        การจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอความคิดเห็น การตรวจสอบการทํางานและความรูในสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบของประชาชน

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

 ๑. โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม หมูบาน จํานวนครั้งที่จัดเวทีประชาคมหมูบาน ตําบล ๕๐  ครั้ง 10 10 10 10 10 สํานักงานปลัด/กองคลัง

     ตําบล เพื่อสรางความเขมแข็ง เชน แผนชุมชน และกองชาง

     แผนพัฒนาฯ การออกหนวยบริการเคลื่อนที่ ฯลฯ

๒. โครงการประชาสัมพันธถึงสิทธิหนาที่ความ จํานวนครั้งที่ประชาสัมพันธสิทธิหนาที่ความรับ ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    รับผิดชอบของประชาชนที่มีตอองคกรและ ผิดชอบของประชาชนที่มีตอองคกรทองถิ่นและ

    การตรวจสอบการทํางาน การตรวจสอบการทํางาน

๓. โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับบทบาท จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมตาง ๆ ในดานอื่น ๆ ที่ ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวน

    การเลือกตั้ง ทองถิ่น

๔. โครงการจัดทําปายเผยแพรประชาสัมพันธใน จํานวนปายเผยแพรประชาสัมพันธในกิจการ ๑๐๐  ปาย 20 20 20 20 20 สํานักงานปลัด

    กิจการงานของ อบต.เชน ปายการเสียภาษี งานของ อบต.

    อากร เปนตน

๕. โครงการสนับสนุนกิจกรรมจการฝกอบรม จํานวนครั้งในการฝกอบรมใหความรูแกประชาชน ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

    ใหความรูแกประชาชนในดานประชาธิปไตย ในดานประชาธิปไตย

6. โครงการจัดกิจกรรมการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ จํานวนครั้งที่ออกหนวยบริการเคลื่อนที่ ๕๐  ครั้ง 10 10 10 10 10 สํานักงานปลัด/กองคลัง

     ในเขตหมูบาน ตําบล และกองชาง

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ

 - 54 -



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการเมืองการปกครอง

แนวทางที่ ๒  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา ฝกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานสวนตําบล

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ตามแนวนโยบาย จํานวนครั้งที่เขารับการศึกษา ฝกอบรม ของคณะ ๕๐  ครั้ง 10 10 10 10 10 สํานักงานปลัด

    ของกรมฯ และรัฐบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล

    ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน

    สวนตําบล

๒. โครงการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให จํานวนครั้งที่เขารับการฝกอบรม ของคณะผูบริหาร ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

    กับผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงาน และสมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล

    สวนตําบล อาทิ เชน บทบาทอํานาจหนาที่ , 

    การทุจริตคอรรัปชั่น ฯลฯ

๓. โครงการฝกอบรมสัมมนา ดูงาน ผูนําชุมชน จํานวนครั้งที่สัมมา ดูงาน ของผูนําชุมชน กลุม ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    กลุมอาชีพ กลุมแมบานผูบริหาร ขาราชการ อาชีพ, กลุมแมบาน ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน

    และลูกจาง อบต. สวนตําบล และลูกจาง อบต.

๔. โครงการพัฒนาสํานักงานเพื่อบริการประชาชน จํานวนครั้งในการประเมินความพึงพอใจประชาชน ๑๐  ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด/สวนการคลัง

ที่ใชบริการขององคการบริหารสวนตําบล และสวนโยธา

 - ๕5 -

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการเมืองการปกครอง

แนวทางที่ ๓  สงเสริมสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑสํานักงานรวมทั้งการซอมแซมเพื่อใชในกิจการการปฏิบัติงานของ อบต .

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑดานตางๆ จํานวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑดานตางๆ ๑๐๐  ครั้ง 20 20 20 20 20 สํานักงานปลัด  / กองคลัง

    เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบต. และกองชาง

๒. โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑดานตางๆ จํานวนครั้งที่ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑดานตางๆ ๕๐ ครั้ง 10 10 10 10 10 สํานักงานปลัด  / กองคลัง

    เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบต. และกองชาง

๓. โครงการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางอื่นๆ จํานวนหมูบานที่ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางอื่นๆ ๘  หมูบาน 8 8 8 8 8 กองชาง

๕.  โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวนเครื่องสูบน้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ๓  ครั้ง 1 1 1 - - สํานักงานปลัด

 - ๕6 -

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการเมืองการปกครอง

แนวทางที่ ๔  จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตรวจสอบรังวัดที่สาธารณะและการจางเหมาบริการอื่น ๆ

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑.  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน จํานวนหมูบานที่ไดรับการจัดทําแผนที่และ ๘ หมูบาน 8 8 8 8 8 สํานักงานปลัด  / กองคลัง

     ทรัพยสินของ อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทะเบียนทรัพยสิน และกองชาง

     ในการทํางาน

๒. โครงการจัดทํารังวัดตรวจสอบเขตที่สาธารณะ จํานวนหมูบานที่ไดรับการจัดทํารังวัดตรวจสอบ ๘ หมูบาน 8 8 8 8 8 กองชาง

    และที่ดินที่อุทิศใหกับอบต. ในพื้นที่และการ เขตที่สาธารณะและที่ดิน

    จางเหมาบริการในการแฏิบัติงานของ อบต.  เชน 

    การสํารวจขอมูล เปนตน

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ

 - 57 -



ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการเมืองการปกครอง

แนวทางที่ ๕  การสนับสนุนคาใชจายศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง อบต.ระดับอําเภอ และโครงการศูนยประสานราชการสวนทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการอุดหนุนคาใชจายศูนยรวมขอมูล จํานวนครั้งที่อุดหนุนคาใชจายศูนยขอมูลขาวสาร ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

    ขาวสารการซื้อหรือการจางอบต.  ระดับอําเภอ การซื้อหรือการจาง อบต.ระดับอําเภอ

๒. โครงการอุดหนุนโครงการศูนยประสานราชการ จํานวนครั้งที่อุดหนุนโครงการศูนยประสานราช ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

    สวนทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี การสวนทองถิ่นระดับจังหวัดปราจีนบุรี

๓. โครงการอุดหนุนหนวยงานของรัฐและเอกชน จํานวนครั้งที่อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

    ในดานการพัฒนาดานการเมืองการปกครอง ในดานการพัฒนาการเมืองการปกครอง

 - ๕8 -

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ ๑  สงเสริมการใหความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการปรัปปรุงภูมิทัศน จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๒๕ ครั้ง 5 5 5 5 5 สํานักงานปลัด

    เชน การปลูกตนไมชนิดตางๆ พันธุพืช หญา 

    รวมทั้งการซอมแซม ดูแลตนไม เพื่อสราง

    ระบบนิเวศนใหดีขึ้น

๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมในดานการกําจัดขยะ จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๕ ครั้ง 1 1 1 1 1 กองชาง

    มูลฝอย การคัดแยกขยะและความรูในดานอื่น ๆ 

    เกี่ยวกับขยะมูลฝอย

๓. โครงการสนับสนุนกิจกรรมในดานเกษตรอินทรีย จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑๐ ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    เพื่อลดการใชสารเคมีและรักษาคุณภาพดิน

    สภาพสิ่งแวดลอม

๔. โครงการสนับสนุนกิจกรรมในดานการเฝาระวัง จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑๐ ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

    ปญหามลพิษ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดลอม

๕. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร จํานวนคณะกรรมการที่ไดรับประโยชน ๗๕  คน 15 15 15 15 15 สํานักงานปลัด

    ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

    ประจําตําบล

๖. โครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน จํานวนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ๑ ศูนย - 1 - - - สํานักงานปลัด

๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตคุณภาพ จํานวนครั้งที่สงเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ๕  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักงานปลัด

    สินคางเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน  - 

    การผลิตผักปลอดสารพิษตกคาง

 - ๕9 -

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ ๑  สงเสริมการใหความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๘. โครงการผลิตปุยหมักชีวภาพ จํานวนเกษตรกรที่ไดรับความรูในการผลิตปุย ๔๐๐  คน 80 80 80 80 80 สํานักงานปลัด

หมักชีวภาพ

๙. โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากการ จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑๕ ครั้ง 3 3 3 3 3 สํานักงานปลัด

โครงการในพระราชดําริฯ และพระราชเสาวนีย 

๑๐. โครงการจัดซื้อที่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล จํานวนสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ๑ แหง - 1 - - - สํานักงานปลัด

๑๑. โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑๕ ครั้ง 3 3 3 3 3 สํานักงานปลัด

๑๒. โครงการอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวนแหลงน้ําธรรมชาติที่ไดรับการอนุรักษ  ๑๐ แหง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

๑๓. โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา เชน การอนุรักษ จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา ๑๐ แหง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

      พันธุปลาหายาก บานปลา เปนตน

๑๔. โครงการกําจัดวัชพืชภายในตําบลบานทาม จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑๐ ครั้ง 2 2 2 2 2 สํานักงานปลัด

 - 60 -

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ ๑  สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค และอุปกรณตาง ๆ แกครัวเรือนราษฎรที่ไดรับความเดือนรอนจากสาธารณภัยตาง ๆ

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. จัดเตรียมเครื่องอุปโภค - บริโภคและอุปกรณ จํานวนหมูบานที่ตองจัดเตรียมเครื่องอุปโภค - ๘  หมูบาน 8 8 8 8 8 สํานักงานปลัด

    ตาง ๆ  อาทิเชน ขาวสาร อาหารแหง ตะปู สังกะสี บริโภคและเครื่องอุปกรณตาง ๆ 

   ไมฝา เปนตน แกครัวเรือนที่ไดรับความเดือดรอน

   จากสาธารณภัยตางๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย เปนตน

๒. โครงการจัดซื้อเรือพลาสติก ๒ ที่นั่ง จํานวนหมูบานที่ตองการเรือพลาสติก ๒ ที่นั่ง ๘  หมูบาน 8 8 8 8 8 สํานักงานปลัด

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)

ผูรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ ๒  จัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค - บริโภค แกราษฎรที่ประสบภัยแลง

ป 63-๖7 ป 63 ป 64 ป ๖5 ป ๖6 ป ๖7

๑. จัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค - บริโภค  แก จํานวนหมูบานที่ประสบภัยสาธารณภัยที่ตอง ๘  หมูบาน 8 8 8 8 8 สํานักงานปลัด

    ราษฎรที่ประสบภัยสาธารณภัย อาทิเชน ภัยแลง จัดหาน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค - บริโภค

    เปนตน

ผูรับผิดชอบ
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โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย (Targets)
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