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5 ป (พ.ศ. 2553 – 2557)

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
อําเภอเกษตรสมบูรณ
จังหวัดชัยภูมิ

โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
งานนโยบายและแผน

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนาสามปของ อบต. และให
สอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ อีกทัง้ ตรงกับ
ปญหา ความตองการและศักยาภาพของทองถิ่นโดยเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่การจัดการ
กระบวนการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาเมืองในปจจุบันตามวิสัยทัศน
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล “ ชาวตําบลโนนทองมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี การศึกษาดี
โครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนา ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ”
ดังนั้น การวางแผนจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล แผนยุทธศาสตร
กาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง (พ.ศ. 2553-2557) จะเปนเครื่องมือทางการบริหารและเปนวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะนําไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนทองดังกลาวตอไป

ชือ่
( นายทองดํา อินกกผึง้ )

นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนายุทธศาสตรไปสูก ารปฎิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
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การแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตรไปสูงการปฎิบัติ จะบังเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงเวลา 5 ป ไดนั้น
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทํางาน จากการคิดแบบแยกสวนมาสูการบูรณาการ มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการบริหารตามหลักการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม ตลอดจนการประสานแผนพัฒนานาใน
ระดับตางๆ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาในแตละสาขาเพือ่ ใหเกิดการปรับปรุงแผนให
เหมาะสมและทันตอเหตุการณ การปรับเปลี่ยนการะบวนทัศนของการพัฒนาทองถิ่น ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และแหงชาติฉบับที่ 9 ทีย่ ดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดมงุ การดําเนินงานดําเนินงานในทางสายกลางเพือ่
สงเสริมการพัฒนา และใหมีการจัดทําแผนปฎิบัติการระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากชุมชนทุกภาคสวนในสังคมในการ
รวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบ จึงเปนสวนสําคัญที่จะสนับสนุนใหแนวทางการพัฒนาทองถิ่นถูกนําไปสูการ
ปฎิบัติอยางเปนธรรม
เพื่อใหแผนพัฒนายุทธศาสตรที่ไดจัดทําไปโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการบูรณา
การทั้งมิติตานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหทรัพยากรไดรับการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยันยืน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แนวทางการดําเนินการเพื่อแปลงแผนไปสูการปฎิบัติควรดําเนินการดังนี้
1.) การเสริมสรางความเขาใจในแผนพัฒนายุทธศาสตร เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาพสวนไดรับทราบ มี
ความรู มีความเปนเจาของรวมกัน และมีสวนรวมในการจัดการโดยการพัฒนา บุคลากร พนักงานสวนทองถิ่นที่
รับผิดชอบงานดังกลาว
2.) ผลักดันใหมีการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรใหเกิดความเชื่อโยงกันภายใตหลักการดานพื้นที่ภารกิจ
และการมีสวนรวม โดยใหมีการจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
3.) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดทําแผนปฎิบัติการในระดับชุมชน ที่มีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร และแผนในระดับทีสูงกวา โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนและการเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหสอดคลองกันกับศักยภาพและความตองการของชุมชน
4.) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันเปนหมูคณะและมีการบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน รวมทัง้ การใชทรัพยากรการพัฒนารวมกันระหวางหนวยงาน
5.) ประสาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา และนําขอมูลจากการติดตามประเมินผลมา
ปรับปรุง และพัฒนาแผนอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดฐานขอมูลในทุกระดับตลอดจนสรางเครื่องขาวขอมูล เพื่อใช
ประโยชนในการตัดสินใจและและการบริหารจัดการขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน
6.) พัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาอยางยั่งยืนใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ใหเปนที่ยอมรับ เพื่อใหสามารถใช
ประโยชนรวมกันได

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

เมือ่ สภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ไดใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป ตามทีน่ ายกองคการ
บริหารสวนตําบลโนนทองเสนอแลว นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนทองจึงพิจารณาอนุมตั แิ ละประกาศ ใช
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แผนยุทธศาสตร และนําแผนพัฒนายุทธศาสตรไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางที่ไดกําหนดไว โดยที่
แผนพัฒนายุทธศาสตร จะเปนกรอบในการพัฒนาทองถิ่น และเปนกรอบในการทํางบประมาณรายจายประจําป
รวมทั้งจัดหาแหลงเงินงบประมาณเพื่อใหมีการปฎิบัติตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนายุทธศาสตร
ในสวนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายุธทศาสตร (2553-2557) ขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํางานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28. กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

ϑ วิสยั ทัศนขององคการบริหารสวนตําบลโนนทอง พ.ศ. 2548 – 2550 ϑ
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการรักษาความมัน่ คงภายใน การรักษาความสงบ
เรียบรอย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการแกไขปญหา การพัฒนา การใหบริการ การบริหารจัดการแบบบูรณาการใน
ทุกพื้นที่
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการบริหารจัดการ การบริการที่ดี การสรางบานเมืองนาอยู การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นํา
ประโยชนและ ความสงบสันติสุขที่แทจริงมาสูประชาชน
ในการนี้ จะดําเนินการรักษาความมัน่ คงภายใน รักษาความสงบเรียบรอย อํานวยความเปนธรรมในสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก สงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง พัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค สงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน
การทะเบียน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาเมืองและชนบท
การบริการที่ดิน ไฟฟา ประปา และการตลาด ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายอํานาจ การใหมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ตามแนวทางของรัฐบาลอิเลคทรอนิคส และการบริหารจัดการที่มุงสูประชาชนโดยตรง (Administration to Citizen Center)
…………………………………..

บทที่ 1
บทนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล ฉบับนี้นับเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับแรกของตําบล
โนนทอง ซึง่ มีหว งระยะเวลา 5 ป ( พ.ศ. 2553 - 2557) ซึ่งไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
“วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546” สาระสําคัญของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ ไดเนนหนักในเรือ่ งการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน การพัฒนาสังคม การบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูไ ปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยนําขอมูลจากการ
ประชาคมหมูบ า น การประชุมเพือ่ จัดทําแผนของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และจากการ
ประเมินผลในแผนพัฒนาตําบลฉบับทีผ่ า น ๆ มา ไดนาํ มาวิเคราะหเพือ่ แกไขปญหาและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโนนทองฉบับนี้ ถึงแมวาจะเนนหนักในเรื่องการแกไขปญหา
โครงสรางพื้นฐานเปนหลัก แตก็ยังมิไดละเลยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
การเมืองการบริหาร ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เพื่อใหทิศทางการพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 เปนแผนแมบทในการพัฒนา
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตําบลจากแบบเดิมมาเปนการวางแผน
พัฒนาตําบลแบบยุทธศาสตรการพัฒนาบูรณาการ จึงเปนความหวังที่จะใชแผนเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา
และความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริงตอไป
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ ของ
องคการบริหารสวนตําบล จะเอื้ออํานวยประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น และจะสามารถใชเปนแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ ประจําป 2553 - 2557 ตลอดจนใชเผยแพรเพือ่ สรางความเขาใจ และประสานความ
รวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบการดําเนินงานตอไป

( นายทองดํา อินกกผึง้ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
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1. ดานกายภาพ

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญตําบลโนนทอง
-------------------

1.1. ที่ตั้งและขนาด ตําบลโนนทอง อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเกษตรสมบูรณ อยูหางจากจังหวัด
ชัยภูมิ 120 กิโลเมตร ตามเสนทางสายเมืองชัยภูมิ - หนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ เปนตําบลหนึ่งในจํานวน
12 ตําบลของอําเภอเกษตรสมบูรณ อยูห า งจากอําเภอ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 116 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 72,500 ไร
1.2. อาณาเขต
ตําบลโนนทอง มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลหนองโพนงาม และตําบลบานเปา
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลบานยาง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลกุดเลาะ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนองแวง และตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ตําบลโนนทองลักษณะภูมิประเทศสวนใหญประกอบดวยปาไม และภูเขา
คิดเปนรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งตําบล นอกนั้นเปนที่ราบลุมเชิงไหลเขา บริเวณตอนกลางของตําบลเปนพื้นที่
ราบ มีพื้นที่ปาไมและเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต เทือกเขาสําคัญคือ ภูนกแซว ภู
ผักขะ และภูเขียว
ลักษณะพื้นที่
ภูเขาและปาไม
ที่ราบลุม
พื้นน้ํา
รวมเนื้อที่ทั้งหมด

จํานวนพื้นที่ (ไร)
55,000
14,215
3,285
72,500

รอยละ
75.87
19.60
4.53
100

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลโนนทอง อยูใ นภูมอิ ากาศแบบมรสุมเขตรอน มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว
ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ฤดูรอน
ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน
ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
อุณหภูมิ
อุณหภูมิสูงสุดในรอบ 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2542 - 2546 ) ตําบลโนนทอง มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่
34 องศาเซลเซียส และคาเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ําที่สุด 20 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง 32
องศาเซลเซียส ถึง 41 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดจะอยูระหวาง 8 องศาเซลเซียส ถึง 22 องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิต่ําสุดที่วัดได 8 องศาเซลเซียส (25 ธ.ค.42) และ อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได 41 องศาเซลเซียส (4,5
เม.ย.44)
ฝน
ปริมาณน้าํ ฝนของตําบลโนนทอง ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ป 2542 - 2546) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
อยูในชวง 760.1 - 1,446.7 ม.ม. ฝนตกมากที่สุด ในป 2542 วัดไดถึง 1,446.7 ม.ม. จํานวนวันฝนตก 110 วัน
สวนฝนตกนอยที่สุด ในป 2546 วัดได 760.1 ม.ม. จํานวนวันฝนตก 90 วัน
1.5 การเมืองการปกครอง
ตําบลโนนทอง แบงการปกครองออกเปน 11 หมูบาน ซึ่งตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทัง้ 11 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 7,372 คน แยกเปนชาย 3,775 คน หญิง 3,597 คน มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 62.68 คน / ตารางกิโลเมตร (ตามขอมูลทะเบียนราษฎร วันที่ 30 กันยายน 2548) ดังนี้
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ตารางแสดงการปกครอง
ชื่อหมูบาน
บานโนนทอง
บานโนนเขวา
บานเลา
บานบุงสิบสี่
บานโนนหนองไฮ
บานกลาง
บานแกงตาดไซ
บานเชิงสําราญ
บานใหมนาเจริญ
บานโนนทองเมืองใหม
บานริมพรม

หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

พื้นที่
7,250
8,950
6,750
3,750
9,520
7,500
9,250
4,760
5,420
4,600
4,750
72,500

จํานวน ระยะทาง
ครัวเรือน ถึง อบต.
4
243
0.5
384
4
129
5
137
8
60
8
233
9
174
3
113
7
67
4
109
6
73
1,722

ประชากร (คน)
ชาย
หญิง
546
526
859
914
244
251
260
263
117
114
461
498
377
410
259
261
150
138
209
225
140
156
3,784
3,605

รวม
1,072
1,773
495
523
231
959
787
520
288
434
296
7,389

1.6 การบริการขัน้ พืน้ ฐาน
1.6.1 การคมนาคม

ปจจุบัน เสนทางคมนาคมระหวางหมูบาน ตอหมูบาน ตําบลตออําเภอ และจังหวัเปดนถนนราดยาง
อยูในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (สาย รพช .2009 บานยาง – บานกลาง ) ทําใหการติดตอ
ระหวางหมูบานและอําเภอจังหวัดเปนไปอยางสะดวกสบาย แตถนนสายดังกลาวก็ยังมีสภาพไมดีนัก เพราะขาด
การซอมแซมปรับปรุงมาเปนเวลานาน สวนการคมนาคมภายในหมูบานสวนใหญยังเปนถนนลูกรัง และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบางสวน สามารถใชติดตอคมนาคมอยางสะดวกในหนาแลง สําหรับฤดูฝนยังมีความลําบาก
อยูมาก ซึ่งปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ไดพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
ใหเปนถนนราดยาง หรือถนนคอนกรีตภายในหมูบ า น
ตําบลโนนทอง สามารถติดตออําเภอเกษตรสมบูรณ และจังหวัดชัยภูมิ ไดโดยรถยนต กลาวคือ มี
ทางรถยนตโดยสาร วิ่งระหวางหมูบานถึงอําเภอ และรถยนตโดยสารวิ่งระหวางอําเภอถึงจังหวัด รถยนต
โดยสารวิง่ ระหวางตําบลถึงอําเภอมี 1 สาย และจากอําเภอถึงจังหวัด มี 2 สาย
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1.6.2. การไฟฟา ตําบลโนนทอง ใชบริการของการไฟฟาสวนภูมภิ าคอําเภอเกษตรสมบูรณ ปจจุบนั
การไฟฟาไดขยายเขตและใหบริการไฟฟาครบทุกหมูบานแลว แตยังไมครบทุกหลังคาเรือน ยังมีครัวเรือนที่ยัง
ไมไดใชไฟฟาอีก 15 หลังคาเรือน เนือ่ งจากการไฟฟายังขยายเขตบริการไมถงึ
1.6.3. การประปา ราษฎรสวนใหญของตําบลโนนทอง สวนใหญจะมีระบบน้ําประปาใช แตประปา
สวนใหญเปนประปาภูเขา มี 7 หมูบาน ( ม.1 , 2 , 4 , 10, และ หมูที่ 11) ประปาแบบสูบน้ําผิวดิน 2
หมูบาน (ม. 3 และหมูที่ 8 ) และระบบประปาบาดาล 2 หมูบาน (หมูที่ 6 และหมูที่ 7) ใหญจะไดใชทุก
ครัวเรือนแตเมื่อถึงหนาแลงระบบประปาภูเขามักมีปญหาราษฎรไมสามารถใชน้ําไดอยางเต็มที่
การใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ในตําบลโนนทองนอกจากระบบประปาแลยังวไดอาศัยแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานไดจดั หาแหลงน้าํ โดย การขุดบอบาดาล อางเก็บน้าํ เหมือง
ฝาย เพียงพอตอความตองการของประชากร ในดานการอุปโภคบริโภค สวนดานการเกษตรนับวาแหลงน้าํ ยัง
ขาดแคลนอยูมาก
1.6.4. การสื่อสาร การสื่อสารของประชาชนตําบลโนนทอง ที่สําคัญคือ มีโทรศัพทสาธารณะครบทุก
หมูบาน และประชาชนบางสวนยังมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชอีกดวย ไนอกจากโทรศัพทแลวประชาชนตําบลโนน
ทองยังไดใชบริการของ ไปรษณียโทรเลข การรับรูข อ มูลขาวสารของประชาชน ตําบลโนนทองสามารถรับ
ฟงสถานีวทิ ยุได 4 แหง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทยุ จส .5 ของกรมทหารสือ่ สาร
สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ การรับภาพของสถานีโทรทัศนสวนใหญสามารถรับภาพ
จากสถานีโทรทัศนได 3 ชอง คือ ชอง 3,5,7 ไดไมชัดเจนนักตองใชจานดาวเทียมชวย

4. ดานเศรษฐกิจ

4.1. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพหลักของชาวตําบลโนนทอง เปนการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 65.44 %
ทีส่ าํ คัญไดแก การทํานา ทําไร และ ทําสวนไมผลไมยนื ตน และมีการประกอบอาชีพนอกเหนือภาค
เกษตรกรรม ประมาณ 34.56 % ดังนี้
- รับจาง
20.20 %
- นักเรียน นักศึกษา
17.25 %
- ลูกจางรัฐบาล
7.08 %
- ประกอบธุรกิจสวนตัว
0.03 %
4.2. การเกษตรกรรม
สภาพการใชที่ดิน เนือ้ ทีท่ ใ่ี ชในการเกษตรกรรมทัง้ หมดของตําบลโนนทอง มีจาํ นวน 14,215
ไร หรือ 22.74 ตารางกิโลเมตร มีการใชประโยชน ดังนี้
ใชพื้นที่
ทํานา
ทําไร

จํานวนพื้นที่ (ไร)
8,116
3,366

รอยละ
60.93
25.28
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ทําสวนไมผล ไมยืนตน
แหลงน้ําเพื่อการประมง
พื้นที่ทั้งหมด

498
1,340
13,320

3.73
10.06
100

เกษตรกรสวนใหญของตําบลโนนทองประกอบอาชีพ การทํานา และ การทําไร พืชไรที่สําคัญ
ไดแก ออย ถั่วเหลือง และไมผล พืชที่สําคัญและทํารายไดใหกับเกษตรกรตําบลโนนทองที่สําคัญ
ไดแก ขาวนาป ออย ถั่วเหลือง พริก และไมผล เปนตน
การปศุสัตว
การเลี้ยงสัตวของเกษตรกรตําบลโนนทอง จะมีลักษณะการเลี้ยงเปนรายยอย หรือการเลี้ยงภายใน
ครัวเรือน เพือ่ เปนเงินออม และใชเปนอาหาร ไดแก
1) การเลี้ยงโคเนื้อ จะกระจายไปทั่วทุกหมูบาน
2) การเลี้ยงสุกร เปนการเลี้ยงแบบออมเงินในครัวเรือน
3) การเลี้ยงสัตวปก เกษตรกรมีการเลี้ยงไก เลี้ยงเปด เลี้ยงหาน
4) การเลี้ยงกระบือ มีการเลี้ยงเปนสวนนอย สวนมากเลี้ยงไวเพื่อจําหนายเวลาขัดสนเงินทอง
การประมง
การทําประมงในพืน้ ทีต่ าํ บลโนนทอง จะเปนประมงน้าํ จืด คือ จับปลาจากแหลงน้าํ ธรรมชาติ
และการขุดบอเลี้ยงปลา แตยังนับวาเปนสวนนอย
4.3. การอุตสาหกรรม
ตําบลโนนทอง มีจาํ นวนโรงงานทั้งสิ้น
รายการ
จํานวน
1.โรงงานประเภทโรงสีขา วทัง้ หมด
32
2. โรงงานขนาดเล็ก(เงินทุนนอยกวาหรือเทากับ 1 แสนบาท)
32
3. โรงงานขนาดเล็ก (เงินทุนมากกวา 1 แสน ถึง 1 ลาน)
รวม
32
4.4. การพาณิชย
ตําบลโนนทอง เปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรเปนหลัก สินคาสงออกจึงเปนผลิตผลทาง
การเกษตรเกือบทั้งสิ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยูกับปริมาณและระดับราคาผลผลิตผลการเกษตร
เกษตรกรรายยอยจะขายผลผลิตใหกับพอคาทองถิ่นเพราะมีปญหาการขนสง พอคาทองถิ่นจึงมีสวนสําคัญใน
การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายยอยไปสูพอคารายใหญ รานคาสวนใหญในตําบลจะเปนรานคาปลีก
และขายของเบ็ดเตล็ด
4.5. การทองเที่ยว
การทองเทีย่ วตําบลโนนทอง มีแหลงทองเทีย่ วตามธรรมชาติ เชน ภูเขา น้าํ ตกแกงตาดไซ เขือ่ น
ชลประทานน้ําพรม โดยเฉพาะอยางยิ่งภูคิ้ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ตั้งอยูในพื้นที่
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บานโนนหนองไฮ ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเปนทุงหญาธรรมชาติ เนื้อที่
ประมาณ 1,500 ไร ทิศเหนือเปนหนาผาสูงชัน สวนดานอื่นลาดต่ําลงไปตรงยอดเขาที่สูงที่สุด มีสภาพเปนลาน
หินกวางยื่นออกมาจากหนาผา เปนจดชมวิวที่สวยงามมากที่สุด ภูคิ้ง เปนยอดเขาสูง 1,158 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล สูงเปนอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสานรองจากภูหลวง ภูเรือ เขาแหลม และภูกระดึง ตามลําดับ
ตอนกลางคืนอากาศจะหนาวจัดทุกฤดู
4.6. แรงงาน
แรงงานตําบลโนนทอง สวนมากจะประกอบ
อาชีพใน ภาค เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก
นอกจากนี้ ยังมีการจางงานอยางอืน่ เชน ผูไ ปทํางานตางประเทศ และยังมีการเคลือ่ นยายแรงงานจากจังหวัด
เปนชวงๆ ระหวางเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ของทุกป จะมีการวาจางคนงานไปตัดออยที่จังหวัดกาญจนบุรี
ลพบุรี นครสวรรค นครปฐม ประจวบคีรขี นั ธ และเพชรบุรี และบางสวนก็ไปทํางานยังโรงงานในกรุงเทพฯ
และจังหวัดใหญอื่นๆ อีกจํานวนมาก
4.7. การเงินการธนาคาร
ตําบลโนนทอง ไมมธี นาคารในพืน้ ที่
5. ดานสังคม
5.1. การศึกษา ตําบลโนนทอง มีสถานบริการการศึกษาดังนี้
1. การศึกษากอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็ก และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด) ตามรายละเอียด ดังนี้
จํานวน นักเรียน (คน)
หมายเหตุ
โรงเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ศูนยพัฒนาเด็กบานโนนทอง
55
45
100 กรมพัฒนาชุมชน
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑบานโนนเขวา
15
21
36
กรมการศาสนา
รวม
70
66
133
1) การศึกษาสังกัด (สพฐ.) มีตั้งแตกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ดังนี้
จํานวน นักเรียน (คน)
โรงเรียน
รวม (คน)
กอนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบานโนนทอง
99
99
โรงเรียนบานโนนเขวา
32
133
165
โรงเรียนบานบุงสิบสี่ราษฎรบํารุง
16
122
75
213
โรงเรียนบานโนนหนองไฮ
0
35
35
โรงเรียนบานกลางแกงตาดไซ
14
55
69
โรงเรียนบานแกงตาดไซ
23
93
116
รวม
85
534
75
697
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5.2. การศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สําหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยกอน ยังคงมีอยูทั่วไป
สถิติเกี่ยวกับดานศาสนา มีดังนี.้ 1) วัดทั้งหมด
5
วัด
2) ที่พักสงฆ
8
วัด
3) วัดราง
แหง
4) โบสถคาธอลิค
แหง
5) โบสถโปรแตสแตนท
- แหง
6) มัสยิด
- แหง
7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
- แหง
8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี แหง
9) ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย
ศูนย
10) วัดพัฒนาตัวอยาง
แหง
11) หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล
แหง
5.3. การสาธารณสุข
ตําบลโนนทอง มีสถานีอนามัย จํานวน 2 แหง ซึง่ พอจะบําบัดความเจ็บปวยของประชาชนได
ในระยะเริ่มตน และเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา แตการใหบริการยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวย
ภายในตําบล ทัง้ นี้ เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในดานนี้
ตารางแสดงอัตราสวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข/ประชากร
ประเภทบุคลากร
จํานวน
ทันตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ
1
นักวิชาการสาธารณสุข
2
เจาหนาที่บริหารประจําสถานีอนามัย
2
สถานีอนามัยระดับตําบล - หมูบ า น
กองทุนยาประจําหมูบ า น
อาสาสมัครประเภทตาง ๆ
อสม.

อัตราสวนบุคลากร/ปชช.

1 : 1,454.20

2
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แหง
หมูบ า น

150

คน

9
รสทป.
อปพร. 138 คน

415

คน

5.4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การรักษาความสงบเรียบรอย
ตําบลโนนทอง มีสถานีตํารวจอยู 1 แหง แตไมมีเจาหนาที่ตํารวจอยูประจํา แต อบต.โนนทอง ก็
ไดระดมกําลังทั้งฝายกํานัน ผูใหญบาน และประชาชน โดยการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมใหมากที่สุด และประสานการปฏิบัติ
กับหนวยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อใหเกิดผลในการปองกันและ ปราบปรามอาชญากรรม

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.1. ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ํา
น้ําอุปโภคบริโภค ตําบลโนนทอง มีประชากรทัง้ สิน้ 7,378 คน และมีจํานวนหมูบานที่ไดใช
น้าํ ประปา ทัง้ 11 หมูบาน ราษฎรสวนใหญของตําบลโนนทอง สวนใหญจะมีระบบน้ําประปาใชแตเปน
ประปาภูเขา มี 7 หมูบาน ( ม.1 , 2 , 4 , 5 , 9 , 10, และ หมูที่ 11) ประปาแบบสูบน้ําผิวดิน 2 หมูบาน (ม. 3
และหมูที่ 8 ) และระบบประปาบาดาล 2 หมูบาน (หมูที่ 6 และหมูที่ 7) ใหญจะไดใชทุกครัวเรือนแตเมื่อถึง
หนาแลงระบบประปาภูเขามักมีปญหาราษฎรไมสามารถใชน้ําไดอยางเต็มที่
การใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ในตําบลโนนทองนอกจากระบบประปาแลยังวไดอาศัยแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานไดจดั หาแหลงน้าํ โดย การขุดบอบาดาล อางเก็บน้าํ เหมือง
ฝาย เพียงพอตอความตองการของประชากร ในดานการอุปโภคบริโภค สวนดานการเกษตรนับวาแหลงน้าํ ยัง
ขาดแคลนอยูมาก
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ตําบลโนนทอง ราษฎรสวนใหญทป่ี ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ตองอาศัย
แหลงน้ําตามธรรมชาติ และที่สรางขึ้นเพื่อใชในทางเกษตรกรรมดังนี้
ก. แหลงน้ําผิวดิน ที่สําคัญไดแก
- ลําน้าํ พรม ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขา พญาฝอ ไหลผานตําบลทุง ลุยลาย อําเภอคอนสาร
ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ
- ลําหวยฉาง ตนน้าํ อยูบ ริเวณเทือกเขาภูเขียว บานแกงตาดไซ ตําบลโนนทอง
- ลําหวยหิน ตนน้าํ อยูบ ริเวณภูนกแซว บานโนนเขวา ตําบลโนนทอง
- ลําหวยหวาย ตนน้ําอยูบริเวณภูนกแซว บานโนนทอง ตําบลโนนทอง
ข. แหลงน้ําใตดิน ปริมาณน้าํ ใตดนิ ของตําบลโนนทอง เฉลีย่ ประมาณ 20 - 50 แกลลอนตอนาที
น้ําที่ขุดไดบริเวณนี้มีคุณภาพดี เกษตรกรบางสวนไดใชประโยชนจากแหลงน้ําใตดิน
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ค. แหลงน้ําชลประทาน
แหลงน้ําชลประทานที่อยูภายในตําบลโนนทอง ประกอบดวย
1) โครงการชลประทานน้าํ พรม (บานโนนเขวา) ความจุ 3.2 ลานลูกบาศเมตร พื้นที่รับ
ประโยชนทั้งสิ้น 40,000 ไร
2) โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อางเก็บน้ําหรือฝายน้ําลน) ไดแก โครงการอางเก็บน้าํ หวย
หิน โครงการอางเก็บน้าํ หวยลิน้ ควาย โครงการอางเก็บน้าํ ตาดโตน และฝายน้าํ ลนลําหวยฉาง
ง. สถานีสูบน้ําดวยพลังแสงอาทิตย
ตําบลโนนทอง มีสถานีสบู น้าํ ดวยพลังแสงอาทิตย จํานวน 1 แหง ตั้งอยูหมูที่ 11 ตําบล
โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม และขจัดปญหาความแหงแลง
ของพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน สรางตามโครงการอิสานเขียว
จ. ปาไมและทรัพยากรสัตวปา
ตําบลโนนทอง มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 72,500 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ปาไมถึง 55,000 ไร หรือ
ประมาณ 75.87 % ของพื้นที่ทั้งตําบล สภาพปาของตําบลโนนทอง ถือวามีสภาพปาที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง
จังหวัดชัยภูมิ และของประเทศไทย และเปนตนกําเนิดแมน้ําสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตคนหลายจังหวัด เชน แมน้ํา
พรม แมนาํ้ เชิญ ลําหวยฉาง และลําหวยลําธารตางๆ อีกจํานวนมาก
6.2 ดานสิ่งแวดลอม
ตําบลโนนทอง สภาพสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป นับวายังอยูในสภาพที่ดีมากแหงหนึ่ง ของ
ประเทศเลยก็วาได เพราะสภาพพื้นที่ที่ไมเอื้อตอการลงทุน รวมทั้งไมเปนทางผานของตําบลอื่น ๆ จึงทําให
สภาพสิ่งแวดลอมอยูในสภาพสมบูรณ ไมวาจะเปนทางดานสิ่งแวดลอมทางน้ําซึ่งตําบลโนนทอง เปนตําบลที่
อยูตนน้ําพรม สิ่งแวดลอมทางดานแหลงน้ํา จึงไมมีปญหามากนัก จะมีก็เพียงแตปญหาการใชสารเคมีของ
ประชาชน ซึ่งอาจจะทําใหผูใชน้ําซึ่งอยูในลําดับถัดไปไดรับผลกระทบจากสวนนี้ สวนสิ่งแวดลอมดานปาไม
นับวาเปนโชคดีของตําบลที่ พื้นที่สวนใหญของตําบลเปนพื้นที่ปาไมซึ่งอยูในสภาพที่สมบูรณมากแหงหนึ่งของ
ประเทศ ไมวาจะเปนดานความหลากหลายทางดานชีวภาพ เพราะพื้นที่ของตําบลสวนใหญคาบเกี่ยวกับเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ซึ่งมีจุดที่สิ่งแวดลอมยังคงความเปนธรรมชาติมากที่สุด และเปนที่สนใจของผูชอบ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเปนสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด ก็คือ “ภูคิ้ง”

7. ศักยภาพในตําบล

5.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
( 1 ) จํานวนบุคลากร มีจาํ นวน 24 คน ดังนี้
ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน
ตําแหนงในสวนการคลัง
จํานวน 5 คน
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ตําแหนงในสวนโยธา
จํานวน 2 คน
ตําแหนงในสวนสาธารณสุข จํานวน - คน
ตําแหนงในสวนสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน
ตําแหนงในสวนการศึกษา
จํานวน 1 คน
ตําแหนงในสวนการศึกษาฯ ตอ จํานวน 7 คน
( 2 ) ระดับการศึกษาของบุคลากร(เจาหนาที่และพนักงานจาง) ที่ปฏิบัติงานใน อบต.โนนทอง
ระดับประถมศึกษา 1 คน
ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 10 คน
ระดับปริญญาตรี 13 คน
( 3 ) รายไดจริงขององคการบริหารสวนตําบลโนนทอง เมื่อป 2551
เปนเงิน 13,821,143.97 บาท แยกเปน
รายไดทอ่ี งคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 49,472.09 บาท
รายไดจากภาษีทองถิ่นที่รัฐจัดเก็บให 97,440 บาท
รายไดจากภาษีที่รัฐบาลแบงให 7,186,869.88
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,487,362 บาท
5.2 ศักยภาพดานการเกษตร ตําบลโนนทองมีกลุมดินที่เหมาะสมแกการเกษตรประมาณรอยละ 90
ของพื้นที่ทั้งตําบล ลุมน้ําพรมเปนลุมน้ําที่สําคัญของตําบล จึงสงผลใหผลผลิตจากการเกษตรกรรมเปนสาขา
การผลิตที่ทําเงินรายไดใหแกตําบลสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการผลิตในสาขาอื่น ๆ
5.3 ศักยภาพดานชุมชนและพื้นที่
พื้นที่สวนใหญของตําบลโนนทอง เปนพื้นที่ราบลุมเชิงเขา และมีลําน้ําพรมไหลผานตลอดทุก
หมูบานในตําบลจึงทําใหเปนแหลงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญทุกชนิด เชน ไมผล และพืช
เกษตรกรรมทุกชนิด ตลอดจนมีความเหมาะสมดานการเลีย้ งสัตวตา ง ๆ ลักษณะการตัง้ หมูบ า นของชาวบาน
ในตําบลโนนทอง ตัง้ หมูบ า นเปนแบบยาวไปตามถนนลาดยาง สายบานยาง – บานกลาง และเปนไปตามลําน้ํา
พรม และมีแตเครือญาติที่ไดตั้งถิ่นฐานอยูทําใหมีความสามัคคีกันพอสมควรในการพัฒนาตําบล
5.4 ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว
จากการที่ตําบลที่มีทรัพยากรทองเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพที่จะเปนเมืองทองเที่ยวของ
อําเภอและจังหวัด จากสภาพภูมปิ ระเทศทีส่ วยงาม แหลงทองเทีย่ วประเภทธรรมชาติมากมาย ทัง้ ปาเขา น้าํ ตก
สวนหิน ลวนเปนปจจัยที่เสริมการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลและภาคเอกชน ไดมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนตําบลที่มีสภาพปาไมสมบูรณ มีเขตรักษาพันธุสัตวปา จึงทําใหตําบล
โนนทอง มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของอําเภอ ดังนี้
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1. ภูคิ้ง นับวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของตําบลโนนทอง ตั้งอยูหมูที่ 5 บานโนนหนองไฮ
ภูคิ้งมีสภาพเปนที่ราบมีทุงหญาเขียวขจี และมีกอนหินรูปทรงแปลกตาตั้งอยูทั่วไป ในแตละปจะมีผูไปเที่ยวชม
ณ ที่แหงนี้เปนจํานวนมาก
2. เขื่อนชลประทานน้ําพรมบานโนนเขวา ตั้งอยูหมูที่ 2 บานโนนเขวา มีสภาพเปนอางเก็บ
น้าํ ขนาดเล็ก สองฝง มีสภาพธรรมชาติทส่ี วยงาม มีปา ไมภเู ขา ตลอดสองฝง ลําน้าํ พรม ปจจุบนั มีแพขนาดเล็ก
สําหรับไวบริการนักทองเที่ยว
3. แกงตาดไซ ตั้งอยูหมูที่ 7 บานแกงตาดไซ มีสภาพเปนธารน้าํ มีโขดหินสองฝง มีปา ไม
และธรรมชาติที่สวยงามสามารถที่จะพัฒนาเปนที่ลองแกงหรือเรือแคนนูได ปจจุบันในวันหยุดราชการจะมีผูมา
ทองเที่ยวหรือพักผอนเปนจํานวนมาก

2.3 ผลการพัฒนาตําบลในระยะที่ผานมา
ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
(ก) ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ไดรบั ผลโดยตรงจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหการขยายตัวดาน
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางชาๆ ตอเนื่อง ประกอบกับขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานที่ไมเอื้อตอการลงทุน การ
ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ สิ่งเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงตอการลงทุนในพื้นที่ และโครงสรางเศรษฐกิจ
หลักยังขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะประสบปญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา ตนทุนการผลิต
สูง เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น คาครองชีพสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้ ภาคราชการไดเริ่ม
ดําเนินการแกไขปญหา โดยนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีการใชการรวมกลุมจัดหา
เงินทุนราษฎร ในการพัฒนาหาอาชีพเสริม มีเปาหมายใหเกิดการกระจายรายไดแกราษฎร และเริม่ มีความ
รวมมือของภาครัฐและเอกชน ผลักดันเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีชื่อเสียง สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
มาเยี่ยมชม ซึ่งจะทําใหทองถิ่นสามารถทํารายไดจากการทองเที่ยวไดจํานวนมาก
(ข) ดานโครงสรางพื้นฐาน ผลการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน ในเรือ่ งการคมนาคมไดรบั การพัฒนา
คอนขางมาก เพือ่ แกไขปญหาการตมนาคมของประชาชนในตําบล และการพัฒนาดานแหลงน้าํ ก็ไดรบั การ
พัฒนาคอนขางมาก เนือ่ งจากตองรองรับภาคเกษตรกรรม โดยมีทง้ั การกอสรางฝาย การขุดลอก สําหรับการ
จัดทําประปาหมูบาน แตยังไมเพียงพอกับความตองการของพื้นที่ และมีแนวทางในการจัดสรรน้ําอยางเปน
ระบบ สามารถแกปญ
 หาการขาดแคลนน้าํ ในฤดูแลง ในเรือ่ งการกอสรางเสนทางคมนาคมนัน้ ถนนภายใน
หมูบ า น ไดรบั การพัฒนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะเสนทางหลักภายในหมูบ า น ทําใหเสนทางขนสงผลผลิตใน
ตําบลไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้น แตยังคงมีความตองการความจําเปนอีกจํานวนมากที่ยังตองพัฒนา ทั้งนี้จะตอง
มีการจัดลําดับความจําเปนประโยชนที่จะไดรับจัดเรียงลําดับจากขอเท็จจริง สุดทายในเรื่องของไฟฟา โทรศัพท
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ยังมีความตองการขยายเขตไฟฟาเพิม่ เติม ความตองการโทรศัพทสอ่ื สาร อีกมากในพืน้ ทีห่ า งไกล ซึง่ ปจจุบนั
เปนสิ่งจําเปนรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
(ก) ดานสังคม มีโครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรม โดยมีการจัดตั้ง
กลุม สตรี กลุม เยาวชน จัดตัง้ ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบ า น โครงการตางๆ สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตนเอง มีการบริหารงานกันเองในชุมชน โดยจะดูแลทัง้ ในดาน
การเสริมสรางรายได การจัดสวัสดิการชุมชนตลอดจนดํารงเอกลักษณของชุมชน พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
นอกจากนี้โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนยังชวยในดานการปองกันยาเสพติดแกเยาวชน ควรมี
โครงการสงเสริมชุมชนในลักษณะที่ใหชวยเหลือตนเองอยางตอเนื่อง และภาครัฐควรคอยใหความชวยเหลือ
คําปรึกษาแกชมุ ชน เพือ่ พัฒนาชุมชนใหสามารถพึง่ ตนเองไดอยางแทจริงตอไป
(ข) ดานคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ มีการจัดบริการสาธารณสุข โดยมีพน้ื ฐานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค มีการจัดโครงการรณรงคใหประชาชนมีความรูใ นเรือ่ งสุขภาพ การออกกําลัง
กาย การปองกันโรคติดตอ การปองกันยาเสพติด กระจายลงสูห มูบ า นไดอยางคอนขางทัว่ ถึง ทําใหสภาพ
ภาวะอัตราการเกิดโรค และการตายมีปริมาณนอยลง การรวมมือของชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ มีมากขึน้
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทํา
ใหประชาชนเกิดความตระหนัก และรูสึกหวงแหนเห็นถึงประโยชนของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
จัดตั้งกลุมเพื่อกําหนดเขตปาชุมชนของหมูบาน ประชาชนเขามารวมกลุมปลูกปา อนุรักษปาไมตนน้ําลําธาร
นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกตนไมบริเวณสองขางทาง และในบริเวณที่สาธารณะตาง ๆ ทั้งนี้ควรมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาที่ไดรับ เนื่องจาก
ทองถิ่นและชุมชนตางๆ กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้น การใชทรัพยากรธรรมชาติมีมากสงผลใหสิ่งแวดลอมมีปญหา
มากขึ้นเปนลําดับ
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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สวนที่ 3
แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
-----------------------

1. วิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล
วิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล 5 ป 2553 - 2556 พอที่จะสรุปไดดังนี้
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนใหเข็มแข็งสามารถเกื้อกูลสมาชิก
ในกลุม และแกไขปญหาชุมชนไดเอง
2 สงเสริมสังคมการเกษตรใหเปนไปในแนวทฤษฏีใหมและการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
เสริมสรางความสามารถในการดําเนินธุระกิจการเกษตรใหเข็มแข็ง
3 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น
4 เตรียมชุมชนเมืองใหพรอมรองรับความเจริญเติบโตของสังคมเมืองและเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
5 พัฒนาแหลงทองเที่ยว และอุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ใหเปนที่รูจักแพรหลายสามารถทํารายไดใหแก
ทองถิ่น
6 บริหารจัดการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาคนและสังคม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
ใหประชาชนทุกคนในตําบล
1. ใหประชาชนมี
- ฉีดพนสารเคมีกาํ จัดแมลง และพาหะนําโรคตาง
โนนทองไมต่ํากวารอยละ 75 มี ๆ รวมทั้งรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย
สุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคตาง ๆ สุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยตาง - ปองกันการเกิดไขเยี่ยวหนูโดยการกําจัดหนูโดย
ๆ
ใชสารเคมีและวิธีอื่น ๆ
- ใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตขาด
2. สนับสนุน
การศึกษาของเด็ก ใหเด็กภาคบังคับทุกคนมีโอกาส แคลนทุนทรัพย
ไดรบั การบริการการศึกษาจาก - การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
นักเรียน
รัฐอยางเพียงพอ
- รณรงคใหประชาชนรักษาขนบธรรมเนียม
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ประเพณีทองถิ่น
3. เพื่อบํารุงรักษา
ทุกคนเกิดความรักและหวงแหน - จัดงานเนือ่ งในวันสําคัญทางศาสนา และ
ขนบธรรมเนียม
และประเพณีอันดี ประเพณีอนั ดีงามแตโบราณกาล ประเพณีตา ง ๆ
งามของทองถิน่
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1. แผนงานพัฒนาคนและสังคม (ตอ)
วัตถุประสงค
เปาหมาย
4. ตองการใชชมุ ชน ใหตาํ บลโนนทองเปนตําบล
ชุมชนเข็มแข็งอยางแทจริงอยาง
เข็มแข็ง
นอย 2 หมูบานภายในป 2549
ใหประชาชนในตําบลไมนอยกวา
5. ใหประชาชนมี
กิจกรรมการกีฬา รอยละ 60 มีสวนรวมในกิจกรรม
การกีฬาและนันทนาการตาง ๆ
และนันทนาการ
ตางๆ

-

ใหประชาชนทุกคนในตําบล
6. ใหประชาชนไดรับ ไดรบั การบริการดานการปองกัน
การบริการดานการ และบรรเทาสาธารณะภัยจากรัฐ ปองกันและบรรเทา พอสมควร
สาธารณะภัย
ใหตาํ บลโนนทองเปนตําบล
7. ใหประชาชนเลิก ปลอดยาเสพติดภายในป 2549 ติดยาเสพติด
ใหคนชรา คนพิการ และผูป ว ย 8. ใหคนชรา คนพิการ รายแรงทุกคนไดรับเงินสวัสดิการ
และผูปวยรายแรง จากรัฐเพื่อการดํารงชีวิตตอไป ไดรบั การบริการ
จากรัฐพอสมควร

แนวทางดําเนินการ
สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ
ใหความรู ความเขาใจ และใหประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของคําวาชุมชนเข็มแข็ง
จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จัดงานประเพณีตา ง ๆ
กอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติดในหมูบาน
กอสรางสวนสาธารณะสําหรับชุมชน
จัดทําโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ตางๆ
จัดซื้อเรือทองแบนเพื่อชวยเหลือผูประสพภัยน้ํา
ทวม
จัดซื้อถังน้ําดับเพลิง รวมทั้งรถดับเพลิง
จัดทําโครงการชวยเหลือผูประสพภัยธรรมชาติ
จัดตั้งศูนยวิทยุสื่อสารของตําบลเพื่อแจงขาวตางๆ
จัดทําโครงการตานยาเสพติดในรูปแบบตาง ๆ
สงเสริมสนับสนุนการปราบปรามผูกระทําผิดยา
เสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง
จัดทําโครงการสงเคราะห คนชรา คนพิการ
และผูปวยจากโรครายแรงใหไดรับเงินสงเคราะห
เพื่อการดํารงชีวิต
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2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
1. ใหประชาชนมี
ใหประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอคน/ - สงเสริมกิจกรรมและกลุมอาชีพตาง ๆ ใหคน
อาชีพที่มั่นคงและมี ปไมนอยกวา 25,000 บาท
ยากจนในรูปแบบตางๆ
รายไดเพียงพอตอ ภายในป 2553
- สงเสริมการตลาดแกเกษตรกรรายยอย
การดํารงชีพ
- การสงเสริมการตลาดชุมชน และสินคาพื้นเมือง
- สนับสนุนธุรกิจรานคาชุมชน กองทุน ธนาคาร
หมูบาน
- การแทรกแซงราคาพืชผล การสรางยุง ฉาง
- สงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
- พัฒนาและสนับสนุนการทองเที่ยวของตําบล
รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
- การแกไขปญหาการวางงานโดยการจัดทํา
โครงการจางแรงงานราษฎรในพืน้ ที่
3. แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
- ใหการคมนาคมทัง้ ทางบก
1. ใหการคมนาคม
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมูบาน
ทางน้าํ ในตําบลโนนทองใช - กอสรางสะพานขามลําน้าํ พรมระหวางบานใหม
ของประชาชน
การไดดีทุกฤดูกาล
เปนไปอยางรวดเร็ว
นาเจริญ กับบานโนนหนองไฮ
- ซอมและปรับปรุงถนนลูกรังภายในตําบล
- ซอมและปรับปรุงถนนทางเชื่อมระหวางหมูบาน
ทุกสายใหดีตลอดทุกฤดูกาล
- ซอมและกอสรางถนนลาดยางเขาสูพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวของตําบล
- ใหประชาชนทุกคนไดรับ
- ขยายเขตบริการไฟฟาภายในตําบลอยางทั่วถึง
2. ใหประชาชนมี
บริการดานการไฟฟาอยาง - ติดตัง้ ไฟสองสวางสาธารณะใหเพียงพอกับความ
ไฟฟาสาธารณะใช
เพียงพออยางนอยรอยละ 90 ตองการของประชาชน
อยางเพียงพอ
3. ใหมรี ะบบระบาย - ใหมีระบบระบายน้ําเสียออก - กอสรางระบบระบายน้ํา และทอระบายน้ําภายใน
จากชุมชนเพื่อปองกันน้ําทวม ชุมชนเพื่อปองกันน้ําทวมขัง
น้ําของชุมชนเพื่อ
ขัง ภายในป 2553
- จัดทําประชาคมตําบลในการกําหนดวางแผนผัง
ปองกันน้ําทวมขัง
- เพือ่ กําหนดเขตและแนว
พัฒนาตําบล
4. ใหชมุ ชนมีการ
ทางการพัฒนาตําบลในดาน
กําหนดวางแผนผัง
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พัฒนาตําบล
ตาง ๆ
4. แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
1. ใหประชาชนมีน้ํา - อยางนอยรอยละ 80 ของ
ใชอยางเพียงพอตอ ครัวเรือนในตําบลโนนทอง
การอุปโภคและ
บริโภค

-

2. ใหประชาชนมีน้ํา - อยางนอยรอยละ 90 ในการทํา
ใชอยางเพียงพอตอ การเกษตรในฤดูฝน และไมต่ํา การทําการเกษตร กวารอยละ 20 ในฤดูแลง
-

5. แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค
เปาหมาย
1. ใหประชาชนใน
- ประชาชนในตําบลโนนทองทุก
ตําบลมีสวนรวมใน หมูบานไมนอยกวางรอยละ 80
รูปแบบประชาคม
ของจํานวนประชากรที่มีอยูจริง
ตําบล
โดยไมไดอพยพไปหางานทีอ่ น่ื
- สมาชิก อบต. พนักงานสวน
2. เพือ่ พัฒนาบุคลากร
ตําบลที่ปฏิบัติงานในตําบล
ของตําบลใหมี
ทุกคน และสถานที่
ความรูคุณธรรมและ
ปฏิบตั งิ านของตําบล
จริยธรรมใน
การปฏบัตงิ านและ
ใหการบริการ
ประชาชนอยาง
เพียงพอและมี
- ประชาชนทุกคนในตําบลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
หนาที่เสียภาษี

-

-

-

แนวทางดําเนินการ
ขยายเขตประปาหมูบาน
กอสรางและพัฒนาระบบประปาใหสามารถ
บริการไดอยางดีในทุกฤดูกาล
จัดหาพาชนะเก็บกักน้ําไวสําหรับใชในฤดูแลง
ปรับปรุงและซอมแซมบอบาดาลที่มีอยูเดิมให
สามารถใชงานไดดี รวมทัง้ เจาะบอบาดาลใหม
กอสรางฝาย ทํานบ เพื่อกักเก็บน้ําไวอยางเปน
ระบบตามเชิงเขา
ขุดลอกแหลงน้ําที่มีอยูเดิมเพื่อใหสามารถกักเก็บ
น้ําไดมากขึ้น
เสริมสันฝายที่มีอยูเดิมเพื่อใหสามารถกักเก็บน้ํา
ไดมากขึ้น

แนวทางดําเนินการ
จัดทําโครงการประชาคมตําบลโดยอาจออกใน
รูปแบบการประชุมสภา อบต.สัญจร หรือ
รูปแบบอืน่ ๆ
ประชาสัมพันธการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบล
กําหนดระเบียบ กฎเกณฑ สรางจิตสํานึกและ
แนวทางการทํางานใหมคี วามโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
ใหพนักงานอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ
จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่
ปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอบริการ
ประชาชน
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3. ให อบต.มีรายไดที่
เพิ่มขึ้น

- ประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักการเสียภาษีใน
รูปแบบตาง ๆ
- ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดการใหบริการ
ประชาชนทัง้ ในและนอกสํานักงานในการบริการ
ประชาชนในดานตาง ๆ

5. แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร (ตอ)
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
4. ใหประชาชนมี
- ประชาชนในตําบลโนนทองไม - อบรมใหความรูใ นกิจการของ อบต.
ความรูค วามเขาใจ
ต่ํากวารอยละ 90
- อบรมใหความรูเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ
การทํางานของ อบต
เกี่ยวกับกิจกรรมของ
- อบรมใหความรูใ นระบอบประชาธิปไตยใน
อบต.การบริหารการ
ระบอบที่มีพระมหากษัตรเปนประมุข
ปกครอง ในระบอบ
- อบรมหรือออกประชาคมใหความรูในเรื่องของ
ประชาธิปไตย
การเลือกตั้งทุกระดับ
กิจกรรมการเลือกตั้ง
ทุกระดับ
6. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
1. ใหประชาชนมี
- ประชาชนบานแกงตาดไซ - ทําโครงการสรางจิตสํานึกรักษา
จิตสํานึกและ
บานกลาง ใหมนาเจริญ บาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน
ตระหนักในการ
เชิงสําราญ บานโนนเขวา
ในตําบล
รักษา
บานเลา ไมต่ํากวารอยละ 75 - ทําโครงการปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมโครงการ
และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชนในตําบล
และสิ่งแวดลอม
- ทําโครงการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของตําบลไมวาจะเปนเรื่องของแหลง
น้ํา ปาไม การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
- สนับสนุนเจาหนาที่กรมปา
การบําบัดน้ําเสีย
2. ใหประชาชนลดการ ไมและประชาชนทุกคนใน
ตําบลโนนทอง
ทําลายทัพยากร
- สนับสนุนการปราบปรามของเจาหนาที่แกผูกระทํา
ธรรมชาติและ
ผิดกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน การ
สิ่งแวดลอม
ตัดไม การลาสัตว การบุกรุกทีส่ าธารณะ การทิง้
ขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
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7. แผนงานพัฒนาอื่น ๆ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
1. ตองการใหตําบลเปน - ภูคิ้ง , แกงตาดไซ , น้ําตก - สงเสริมการทองเที่ยวโดยจัดทําโครงการ
แหลงทองเที่ยวของ
หวยน้ําสม , อางเก็บน้าํ ตาด กิจกรรมเผยแพรแหลงทองเที่ยวของตําบล
อําเภอเกษตรสมบูรณ
โตน , อางเก็บน้ํา
- ตกแตงปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวใหมีความ
ชลประทานบานโนนเขวา สวยงาม
- จัดงานบริเวณแหลงทองเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ
2. ใหตาํ บลเปนชุมชนทีม่ ี - บานโนนหนองไฮ หมูท ่ี 5 ใหประชาชนไดรับรู
- อบรมใหความรูและสนับสนุนประชาชนใหเปน
ความเข็มแข็ง
บานโนนเขวา หมูท ่ี 2
หมูบ า นชุมชนเข็มแข็ง
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สวนที่ 3
แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
2553
2554
2555
2556
2557
รวม เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
500 ม. 100 ม.
1. แผนงาน
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
180,000
พัฒนา
ภายในหมูบาน หมูที่ 7
180,000 104 ม.
180,000 103 ม.
180,000 102 ม.
180,000 101 ม.
500 ม. 100 ม.
โครงสราง - กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
180,000
พืน้ ฐาน
ภายในหมูบาน หมูที่ 2
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
500 ม. 100 ม.
180,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 3
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
500 ม. 100 ม.
180,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 6
1,000 ม. 200 ม. 400,000 200 ม. 400,000 200 ม. 400,000 200 ม. 400,000 200 ม. 400,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 5
180,000 104 ม.
180,000 103 ม.
180,000 102 ม.
180,000 101 ม.
500 ม. 100 ม.
180,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 8
500 ม. 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 4
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2545 - 2549
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. แผนงาน - กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก 500 ม. 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000
พัฒนา
ภายในหมูบาน หมูที่ 10
180,000
180,000 100
180,000 100
180,000 100
180,000 100
โครงสราง - กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก 500 ม. 100
ม.
ม.
ม.
ม.
พืน้ ฐาน
ม.
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
4,000,000
1 แหง
- กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
1 แหง
เหล็กขามลํานาพรมจากบาน
ใหมนาเจริญ - บานโนนหนอง
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
ไฮ
15,000 ม.
3,000 ม.
3,000 ม.
3,000 ม.
3,000 ม.
3,000 ม.
- ซอมปรับปรุงถนนลูกรังทุก
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
เสนทางภายในตําบล
5,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
- กอสรางทางลาดยางจากปาก
ทางเขาบานโนนทองถึงอางเก็บ
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
น้าํ ตาดโตน
5,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
- ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง
รพช.สาย ชย 2009 บานยาง บานกลาง
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง
2553
2554
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
100 ม. 30,000 100 ม. 30,000
1. แผนงาน - ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบ า น
500 ม.
พัฒนา
โนนทองเมืองใหม หมูที่ 10
60 ม. 20,000 61 ม. 20,000
โครงสราง - ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบ า น
300 ม.
พืน้ ฐาน
บุงสิบสี่
4,000
6 จุด
4,000
6 จุด
30 จุด
- ติดตัง้ ไฟสองสวางสาธารณะ
ตามทองถนนภายในชุมชน
200 ม. 100,000 200 ม. 100,000
1,000
ตําบล
- กอสรางระบบระบายน้ําภายใน ม.
200 ม. 100,000 200 ม. 100,000
หมูบานโนนเขวา
- กอสรางระบบระบายน้ําภายใน 1,000 ม.
- 1 ครั้ง
1 ครั้ง
หมูบ า นโนนทอง
5 ครั้ง
- ทําประชาคมตําบลเพื่อกําหนด
แนวทางการพัฒนาตําบล

2555
2556
2557
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
30,000
100 ม. 30,000 100 ม. 30,000 100 ม.
62 ม.

20,000

63 ม.

20,000

64 ม.

20,000

6 จุด

4,000

6 จุด

4,000

6 จุด

4,000

200 ม.

100,000 200 ม.

100,000 200 ม.

100,000

200 ม.

100,000 200 ม.

100,000 200 ม.

100,000

1 ครั้ง

- 1 ครั้ง

- 1 ครั้ง

-
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โครงการ/งาน
2. ผนงาน
พัฒนา
แหลงน้ํา

- โครงการขุดสระน้ําบานโนนเข
วา
- โครงการขุดสระน้ําบานโนน
ทอง
- โครงการสรางฝายน้ําลนกั้นลํา
หวยหวายพรอมขุดลอกหนา
ฝายสถานที่บานโนนทอง
- โครงการซอมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบานโนนเขวา
- โครงการซอมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบ า นโนนทอง
- โครงการซอมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบ า นโนนใหม
นาเจริญ
- โครงการซอมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบานเลา
- โครงการขุดลอกลําหวยแดง
บานโนนทอง

เปาหมาย
2553
2554
2555
2556
2557
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000
5 แหง
- 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000
- 1 แหง 1,000,000
3 แหง
1 แหง 350,000 1 แหง

3,000 ม.

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม.

200,000

3,000 ม.

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม.

200,000

3,000 ม.

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม.

200,000

3,000 ม.

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม.

200,000

1 แหง

1 แหง 300,000

-

-

-

-

-

-

-

-
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
2. แผนงาน - โครงการซอมปรับปรุงบอบาดาล 30 บอ
10 บอ 20,000 11 บอ 20,000 12 บอ 20,000 13 บอ 20,000 14 บอ 20,000
พัฒนา
ภายในตําบลโนนทอง
แหลงน้ํา - โครงการขุดเจาะบอบาดาลบาน
1 บอ
1 บอ 75,000
โนนเขวา หมูท ่ี 2
1 เมตร
1 300,000
- เสริมสันอางเก็บน้ําตาดโตนบาน
โนนทอง หมูท ่ี 1 ใหสูงขึ้น
600 ม. 1,000,000 600 ม. 1,000,000 1 ม. 1,000,000 1 ม. 1,000,000 1 ม. 1,000,000
- ทําคลองสงน้าํ จากอางเก็บน้าํ ตาด 3,000 ม.
โตนเขาสูพื้นที่ทําการเกษตร หมู
- 1 แหง 500,000
1 แหง
1
- สรางฝายน้ําลนลําหวยแดงพรอม
ขุดลอกหนาฝายบานโนนทอง
-
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1 กลุม
- โครงการสงเสริมการทอผา
พืน้ เมืองของชาวบานเชิงสําราญ
- โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว 10 กลุม
1 กลุม
ปก
- โครงการสงเสริมการแปรณรูป
2 กลุม
อาหารบานบุงสิบสี่
- โครงการสงเสริมการทําดอกไม
ประดิษฐบานโนนเขวา และ
1 กลุม
บานแกงตาดไซ
- โครงการสงเสริมอาชีพจักสาน
1 กลุม
บานโนนเขวา
- โครงการสงเสริมการเพาะเห็ด
1 กลุม
ฟางในโรงเรือนบานโนนทอง
- โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ด
ขาวพันธดีชุมชนตําบลโนนทอง 1 กลุม
- โครงการสงเสริมการอาชีพการ
ปลูกไมผลตําบลโนนทอง

1 กลุม

40,000

-

-

-

2 กลุม
-

40,000
- 1 กลุม

20,000

-

-

- 1 กลุม

20,000

-

-

- 1 กลุม

20,000

-

-

-

-

-

1 กลุม

1 กลุม 100,000

-

-

-

20,000

-

-

- 1 กลุม
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
- 1 หลัง 1500,00 1 หลัง
3. แผนงาน - โครงการกอสรางศูนยจําหนาย 1 หลัง
พัฒนา
สินคาพื้นเมืองของตําบล
เศษรฐกิจ - โครงการสงเสริมและสรางลาน
6 แหง
70,00 2 แหง 14,000 1 แหง 70,000
2 แหง 14,000 1 แหง
คาชุมชนตําบลโนนทอง
5
ครั
ง
้
200,000
200,000 1 ครัง้
200,000 1 ครั้ง
200,000 1 ครั้ง
200,000 1 ครั้ง
1 ครั้ง
- โครงการจัดงานวันทองเที่ยว
ตําบลโนนทอง
- โครงการจางแรงงานราษฎรใน
พื้นที่ทดแทนการจาง
เครื่องจักรกล
- โครงการแทรกแซงราคาพืชผล
ทางการเกษตร
- โครงการจัดตัง้ เงินกองทุน
1 กลุม 200,000 1 กลุม 200,000 1 กลุม 200,000 1 กลุม 200,000
1 กลุม 200,000
หมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ 5 กลุม
ของหมูบาน
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4. แผนงาน - โครงการปองกันและกําจัดโรค
พัฒนาคน
ไขเลือดออกของตําบลโนนทอง
และสังคม - โครงการปองกันและกําจัดโรค
แลปโตสไปโรซีสของตําบล
- โครงการใหทุนการศึกษาแกเด็ก
นักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลน
ทุนทรัพยของตําบลโนนทอง
- โครงการจัดงานวันเด็กเพือ่
พัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ตําบล
- โครงการจัดงานวันลอยกระทง
ของตําบลโนนทอง
- โครงการจัดงานวันเขาพรรษา
ของตําบลโนนทอง
- โครงการจัดงานวันสงกรานต
ของตําบลโนนทอง
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3. แผนงาน - โครงการจัดงานวันสําคัญของ
พัฒนาคน
ชาติ เชน วันเฉลิมพระชนฯ วัน
และสังคม
จักรี ฯลฯ
- โครงการใหความรูและจัดตั้ง
หมูบ า นชุมชนเข็มแข็ง บาน
โนนหนองไฮ และบานโนนเข
วา
- โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดระดับตําบล
- โครงการกอสรางลานกีฬาตาน
ยาเสพติดภายในหมูบานของ
ตําบล
- โครงการกอสราง
สวนสาธารณะของตําบลโนน
ทอง
- โครงการชวยเหลือผูประสพภัย
ธรรมชาติตา ง ๆ ของตําบล
- โครงการตานยาเสพติดของ
ตําบลโนนทอง
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
4. แผนงาน - โครงการอุดหนุนสวนราชการ
พัฒนาคน
อื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงานในตําบล
และสังคม - โครงการสงเคราะหคนชรา คน
พิการ และเงินสงเคราะหผูปวย
จากโรครายแรงของตําบล
- โครงการจัดซื้อเรือทองแบน
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นวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
5. แผนงาน - โครงการกอสรางหอประชุม
พัฒนา
ตําบลโนนทอง
การเมือง
- โครงการปรับปรุงจัดหาวัสดุ
การบริหาร
ครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงาน
- โครงการประชาคมตําบลสัญจร
- โครงการสรางตําบลโนนทอง
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
- โครงการพัฒนาและเพิม่ ขีด
ความสามารถของ สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล
- โครงการประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร
จากทางราชการและแนวทาง
ปฏิบตั งิ านของ อบต
- โครงการยิ้มแยมแจมใส
ใหบริการฉับไวแกประชาชน
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
5. แผนงาน - โตรงการรณรงคใหความรูใน 5 ครั้ง
1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง- 40,000
1 ครั้ง 40,000
1 ครั้ง 40,000
1 ครั้ง
40,000
พัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยแก
การเมือง
ประชาชนตําบลโนนทอง
การบริหาร
6. แผนงาน
- โครงการจัดหาสถานทีส่ าํ หรับ
พัฒนา
กําจัดขยะของตําบลโนนทอง
ทรัพยากรธ - โครงการอบรมสรางจิตสํานึก
รรมชาติ
ในการหวงแหนรักษา
และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
- โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
- จัดทําโครงการปลูกและดูแล
รักษาปาชุมชนบานโนนเขวา
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
12,000
6. แผนงาน
- โครงการปลูกและดูแลรักษา
10 ครั้ง
2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง
พัฒนา
ตนไมสองขางทางสายบานโนน
ทรัพยากรธ
ทอง - บานบุงสิบสี่
30,000
รรมชาติ
200 เมตร 30,000 200 เมตร 30,000 200 เมตร 30,000 200 เมตร 30,000 200 เมตร
- โครงการจัดทําและกําหนดแนว
1,000
และ
เขตที่สาธารณะใหชัดเจน
เมตร
สิ่งแวดลอม - โครงการกอสรางระบบกําจัด
ขยะของตําบลโนนทอง
7. แผนงาน - โครงการสงเสริมและสนับสนุน
พัฒนาดาน
การทองเที่ยวของตําบล
300 เมตร 600,000 200 เมตร 400,000 200 เมตร 600,00 300 เมตร 400,000 200 เมตร 400,000
1,200
อื่น ๆ
- โครงการปรับปรุงและจัดทํา
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
เสนทางเขาสูสถานที่ทองเที่ยว เมตร
ของตําบล เชน ภูคง้ิ แกงตาด
ไซ อางเก็บน้าํ ตาดโตน และ
น้ําตกหวยสม

ยุทธศาสตร เปาหมาย ภารกิจ และกลยุทธของกระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2546 – 2551
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอย

1.1 รักษาความมั่นคงภายใน รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
กลยุทธ

หนวยงานหลัก

1. ประชาชนจะไดรบั ความปลอดภัย 1.1 สรางความปลอดภัยและใหความ 1.1.1 ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน เปนแกนกลาง/ - กรมการปกครอง
- สํานักงาน
ในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น ดวย คุมครองในชีวิตและทรัพยสินของ
เจาภาพในการรักษาความปลอดภัยและใหความคุมครอง ในชีวิตและ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระบบบูรณาการสรรพกําลังทุกภาค ประชาชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ
สวนในพื้นที่
1.1.2 จังหวัด อําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบรอยให
สอดคลองกับสถานการณ
1.1.3 ฝกทบทวนพนักงานฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ
กลุมพลังมวลชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพและเตรียมความพรอม
1.1.4 จัดใหมีชุดรักษาความปลอดภัยในหมูบาน (ชรบ.) โดยใหประชาชน
และกรรมการหมูบาน (กม.) เขามามีสวนรวม
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1.1.5 ประสานและบูรณาการแผนงาน งบประมาณ การดําเนินงานในการ
รักษาความมั่นคงภายใน รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
1.1.6 ควบคุมและประสานการควบคุมการมี การใชอาวุธปน เครื่องกระสุน
ปน วัตถุระเบิด
1.1.7 สั่งใชสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตรวจรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในทองที่รวมกับพนักงานฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน หรือตํารวจ
1.1.8 สงเสริมการสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนบนพื้นที่สูง
1.1.9 การกําหนดสถานะบุคคลแกคนตางดาว ชาวเขาและชนกลุมนอย 9
กลุม
1.1.10 ใหจังหวัด อําเภอ เปนศูนยประสานงานดานการสื่อสารกับ
ภาคเอกชน ประชาชน และกลุมพลังมวลชนในพื้นที่ ในการเขามามีสวน
รวมในการรายงานเหตุการณ ขอมูลขาวสารกับทางราชการ รวมทั้งการแจง
เตือนภัยเพื่อปองกันเหตุราย โดยการจัดตั้งเปนประชาคมสื่อสารจังหวัด/
อําเภอขึ้น ดวยการอาศัยระดับการติดตอสื่อสารผานความถี่วิทยุยาน
ประชาชน (Citizen Band)
1.1.11 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
1
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1.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการขาว 1.2.1 จัดระบบการปฏิบัติงานดานการขาวของพนักงานฝายปกครองใหมี
การสื่อสาร บุคลากร และอุปกรณ เพื่อ ระบบวิเคราะห รายงาน และติดตามสถานการณอยางรวดเร็วและมี
เสริมสรางความมั่นคงอยางมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
1.2.2 สรางเครือขายดานการขาวในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
1.2.3 ใชศูนยขาวอําเภอเปนหนวยงานหลักในการติดตามสถานการณและ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค
1.2.4 จัดใหมีระบบสื่อสาร วัสดุอุปกรณ ฝกอบรมบุคลากรดานการขาวใน
ระดับพื้นที่ตําบลและหมูบานเปาหมาย
2. ประชาชนจะไดรับความเปนธรรม 2.1 บูรณาการระบบการอํานวยความ
ในการดําเนินชีวิต การประกอบ
เปนธรรมในการแกไขปญหาความ
อาชีพ และการปฏิบัติการแกไขความ เดือดรอนของประชาชน
ขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ

2.1.1 ใหจังหวัดและอําเภอเปนศูนยกลางในการแกไขปญหาในพื้นที่แบบ
เบ็ดเสร็จและประสานใหความชวยเหลือดูแลผูชุมนุมประทวงที่เรียกรอง
ขอความชวยเหลือ
2.1.2 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการ
อํานวยความเปนธรรมของฝายปกครอง
2.1.3 ใหการคุมครองสิทธิตามกฎหมายและสรางความเปนธรรมแกราษฎร
ที่ตกเปนคูกรณีในคดีอาญาในการเขาควบคุมหรือเขารวมการสอบสวน
การชันสูตรพลิกศพ หรือทําความเห็นแยงกรณีอัยการสั่งไมฟอง รวมทั้ง
การสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
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2.2 เรงสรางศักยภาพและพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองและกรรมการหมูบาน ในการ
อํานวยความเปนธรรมดานการสอบสวน
คดีอาญาและคดีอาญาบางประเภท การ
ประนีประนอมขอพิพาท

2.1.4 ใหมีศูนยดํารงธรรมในระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ กิ่ง
อําเภอ ทําหนาที่ประสานการดําเนินงานกับทุกภาคสวนราชการ รับแจงเหตุ
ดวน เหตุราย เรื่องราวรองทุกข และอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน
2.1.5 สนับสนุนและสงเสริมใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน
ผูใหญบาน เขาไปกํากับการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ
ในเขตรับผิดชอบ
2.1.6 ใหสวนราชการ จังหวัด และอําเภอ ปฏิบัติตาม.ร.บ.
พ ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 อยางเครงครัด
2.1.7 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน เพื่อนําปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแกไขใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2.1 ฝกอบรมบุคลากรฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบานคณะกรรมการหมูบาน
และผูชวยผูใหญบานใหมีความรู ความสามารถ ในการอํานวยความเปนธรรม
ดานการสอบสวนคดีอาญาและคดีอาญาบางประเภท การประนีประนอมขอพิ
การเปรียบเทียบความแพงในหนาที่ของฝายปกครอง และคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองและเสมอภาคเพื่อประโย
สุขของประชาชน
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การเปรียบเทียบความแพงในหนาที่
ของฝายปกครอง และคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางถูกตองและเสมอภาคเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน

2.2.2 ยกยอง เชิดชูเกียรติ ใหรางวัลคาตอบแทนที่เหมาะสมแกพนักงาน
ฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานที่มีผลงานดานการ
อํานวยความเปนธรรมดานการสอบสวนคดีอาญาและคดีอาญาบางประเภท
การประนีประนอมขอพิพาท การเปรียบเทียบความแพงในหนาที่ของ ฝาย
ปกครอง และคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง
ถูกตองและเสมอภาคเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
2.2.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการ
หมูบาน ในการปฏิบัติภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย
2.2.4 ประชาสัมพันธบทบาทของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน
ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน
2.2.5 ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน ที่เกี่ยวของ
กับภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงภายใน เพื่อเอื้อตอ
การปฏิบัติงานใหดีขึ้น
2.2.6 ใหมีการศึกษารูปแบบ วิธีการในการอํานวยความเปนธรรม และ
แกไขปญหาใหแกประชาชน เพื่อนํามาปรับปรุงกลไกการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
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3. ประชาชนตามแนวชายแดน จะ
ไดรับการคุมครองจากผลกระทบทุก
ดาน การคาขายตามแนวชายแดนจะ
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น

3.1 จัดระเบียบชายแดน พัฒนา
ศักยภาพคน ชุมชน ใหเขมแข็ง เพื่อ
การพัฒนา แกไขปญหาความยากจน
และมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงภายใน

3.1.1 จัดใหมีระเบียบการปกครองหมูบานชายแดน และทําการฝกอบรม
ผูที่เกี่ยวของใหสามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับ
ประชาชนในหมูบานชายแดน
3.1.2 พัฒนาคน ชุมชน ใหเขมแข็งเพื่อการพัฒนา แกไขปญหาความ
ยากจน รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน
3.1.3 ใหจังหวัด อําเภอ เปนเจาภาพในการบูรณาการงาน/โครงการ
งบประมาณ และความรวมมือกับกระทรวง ทบวง กรม ในการแกไข
ปญหาพื้นที่ชายแดน
3.1.4 การจัดกําลังและมาตรการใหความคุมครองแกประชาชนที่คาขายตาม
แนวชายแดน
3.1.5 ใหมีการศึกษารูปแบบ วิธีการในการจัดระเบียบชายแดนเพื่อ
พิจารณาและแกไขปญหาชายแดน
3.1.6 พัฒนาพื้นที่หรือเมืองชายแดนใหสมกับเปนหนาดานของประเทศ
รวมทั้งเขาไปบูรณาการการจัดการแกไขปญหาในพื้นที่
3.2.1 ขยายฐานการขาวระดับหมูบาน ตําบล ใหครอบคลุมทุกพื้นที่
3.2.2 วางระบบการขาวและเชื่อมโยงขอมูลระหวางพื้นที่อําเภอ จังหวัด
และสวนราชการตาง ๆ ไดอยางถูกตองและทันตอสถานการณ

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพดานการขาว
ของมวลชนในพื้นที่
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3.3 บริหารกิจการชายแดนในการ
รักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหพื้นที่
ชายแดนมีความสงบสุข และมี
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อน
บาน รวมทั้งการจัดระเบียบการสัญจร
ขามแดน

3.3.1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการพื้นที่ชายแดน 31 จังหวัด
3.3.2 ประสานแผนและปฏิบัติตามแผนกับสวนราชการที่เกี่ยวของและ
ภาคเอกชนตาง ๆ
3.3.3 สงเสริม สนับสนุนความสัมพันธในระดับพื้นที่ชายแดน และความ
รวมมือระหวางเจาหนาที่และประเทศที่ติดกับพื้นที่ชายแดนของประเทศ
ไทย
3.3.4 ควบคุม ดูแล การเขาออกนอกประเทศของคนไทย
3.4.1 พัฒนาความรู ความเขาใจในสนธิสัญญา ขอตกลง ประเพณีวัฒนธรรม และแนวทางปฏิบัติกับประเทศเพื่อนบาน
3.4.2 สนับสนุนใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอสรางความสัมพันธอันดี
ระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน
3.5.1 จัดทําทะเบียนและระบบฐานขอมูลบุคคลพื้นที่ชายแดนและบุคคล
กลุมพิเศษ เพื่อการจําแนกสถานะ
3.5.2 จัดใหมีตลาดการคาชายแดนและการทองเที่ยว
3.5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ชายแดนเขามามีสวนรวม
ในการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
3.5.4 ควบคุม ดูแล ผูอพยพ และผูหนีภัยจากการสูรบตามแนวชายแดน

3.4 ประสานและใหความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานตามพันธกรณีและ
ขอตกลง
3.5 อํานวยการใหมีความควบคุม
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงตามแนวชายแดน
การลักลอบขนสินคาผิดกฎหมาย
ยาเสพติดและผูลักลอบเขาเมือง
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กลยุทธ
3.5.5 ศึกษาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน การ
ลักลอบขนสินคาผิดกฎหมาย ยาเสพติด การลักลอบขนสินคา แรงงาน
เถื่อนและอื่น ๆ
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1.2 จัดระเบียบสังคมและพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม อันดีงามของประชาชน
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ

กลยุทธ

1.1.1 จัดใหสถานบริการอยูในเขตพื้นที่ผังเมือง (Zoning) ตามกฎหมาย
1.1.2 ใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1.1.3 ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดระเบียบสังคม
1.1.4 อบรมใหความรูความเขาใจแกเจาหนาที่
1.1.5 ประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจแกประชาชน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการจัดระเบียบสังคม
1.2.1 อํานวยการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
1.2.2 เพิ่มความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมายแกประชาชน
1.2.3 ใหมีอาสาสมัครสนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย
1.3 เสริมสรางวินัยและพัฒนาวิถีชีวิต 1.3.1 ประสานและผนึกกําลังผูเกี่ยวของใหพัฒนาวินัยของคนในชาติ
ของประชาชนในครรลองประชาธิปไตย 1.3.2 ใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการดําเนินชีวิตในครรลอง
ประชาธิปไตย
1.3.3 สนับสนุนองคกรประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ประชาธิปไตย
1.4.1 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน องคกรตาง ๆ ไดตระหนัก และ
1.4 สงเสริมศีลธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอยางเครงครัด
วินัยของประชาชน

1. ประชาชนในสังคมและชุมชนจะ 1.1 จัดระเบียบสังคม
ไดรับความสงบสันติสุขเพิ่มมากขึ้น
ดวยการจัดระเบียบสังคม การบังคับ
ใชกฎหมาย และการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการ
เสริมเสริมวินัยคนในชาติ
1.2 สงเสริมการบังคับใชกฎหมายอยาง
เปนธรรมและทั่วถึง
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1.4.2 สงเสริมสนับสนุนใหองคกรศาสนาเขามามีสวนรวมในการใหความรู
ทางศีลธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย
1.4.3 ใหมีโครงการ “สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี” เพื่อการยกยองเชิด
ชูและประกาศเกียรติคุณแกผูที่ประกอบความดี
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริการประชาน
2.1 พัฒนาการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว (One Stop Services) โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ลดขั้นตอนการทํางานและ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ และการเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประชาชน
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
กลยุทธ
หนวยงานหลัก
1. ประชาชนทั่วประเทศไดรับการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ
เดียวภายในป พ.ศ.2547 โดย
เจาหนาที่จะปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใสใหบริการดวยความเสมอภาค
และประชาชนจะไดรับความพึงพอใจ
จากการบริการภาครัฐไมนอยกวารอย
ละ 90

1.1 จัดตั้งสํานักบริการประชาชนแบบ 1.1.1 ใหมีการจัดระบบสํานักงานและระบบงานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เบ็ดเสร็จ มีการใหบริการประชาชนใน เดียว ในงานบริการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมทั้ง
หนวยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ ภายในป 2547
ภารกิจของทุกหนวยงานของรัฐบาล
1.1.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใชในการใหบริการ
ครบถวน ณ จุดบริการเดียว
ประชาชน ใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงเทาเทียมกัน
1.1.3 ฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีขีดความสามารถและทักษะในการ
ใหบริการ และยกระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเปนผูมีทักษะปฏิบัติงานที่
บริการและตัดสินใจแกปญหาไดในระดับปฏิบัติ ( Knowledge Worker)

Samsung/ /Z:\อบต.โนนทอง ชัยภูม\ิ - Data for web\04-แผนการดําเนินงาน\D6-แผนยุทธศาสตรการพัฒนา\5.DOC/Page 11 of 50

ทุกหนวยงานใน
สังกัด มท.

12

เปาหมายตามยุทธศาสตร

ภารกิจ

กลยุทธ
1.1.4 จัดใหมีระบบบริการขอมูลขาวสาร ณ จุดบริการ ในระดับอําเภอ เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนสามารถเรียนรูการใชบริการ ดวยตนเองใหครบถวน
ภายในป 2547 และขยายถึงระดับตําบลใหครบถวนในโอกาสตอไป
1.1.5 แกไขกฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชน
โดยเนนการใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ สํานักงานบริการที่
ประชาชนไปติดตอ
1.1.6 จัดทําและพัฒนาระบบการใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาการ
ใหบริการประชาชน โดยใชเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ในรูปแบบ
ของศูนยบริการอัตโนมัติ "Call Center" ระบบหมายเลขเดียวทั่วประเทศ
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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1.2 กําหนดเวลาที่เปนมาตรฐาน
เบื้องตนและเวลาของกระบวนการ
ปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
1.3 จัดทําและพัฒนาระบบการ
ใหบริการตามลําดับใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ
1.1.7 ขยายและเชื่อมโยงสรางเครือขายใหบริการประชาชนในภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยกับหนวยงานตางๆ รวมทั้งหนวยงานบริการอื่นๆ ใน
ภารกิจของรัฐบาล ใหสามารถบริการและหรือใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
รวมกันได ภายในป 2547
1.2.1 จัดทํามาตรฐานเวลาการใหบริการแตละประเภท และรายการขอมูลที่
จําเปน และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
1.2.2 จัดใหมีชองทางและรณรงคใหประชาชนหรือบุคคลที่ 3 เขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
1.3.1 จัดทําระบบการจัดคิวมาตรฐาน แยกตามลักษณะงานรวมทั้งการ
พัฒนาโปรแกรมและเครื่องมืออุปกรณ สนับสนุนหนวยงานใหบริการ
1.3.2 พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนถายทอด
ระบบการใหบริการ ตามลําดับในการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
1.3.3 จัดเวรบริการประชาชนและเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ในการแนะนํา
ติดตามการใหบริการประชาชนจนแลวเสร็จ สามารถแกไขปญหาและชี้แจง
ทําความเขาใจกับผูรับบริการไดดี
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1.4 จัดใหมีเครือขายและชองทางของ
ประชาชน เพื่อตรวจสอบปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
และความลาชาในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูใหบริการประชาชน

1.4.1 วางระบบและรณรงคใหมีการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
เปนระบบครบวงจร โดยกําหนดมาตรการทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
1.4.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชในการปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1.4.3 ใหผูบริหารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนอยางใกลชิดและตอเนื่อง
1.4.4 วางระบบและเพิ่มชองทาง ในการรับขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการแจงเหตุรองทุกขขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบในงาน
ใหบริการประชาชนใหทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ ในป2547
1.4.5 มอบและกระจายอํานาจการแกไขปญหาขอขัดของในการบริการ
ประชาชน ใหแกหนวยปฏิบัติโดยเฉพาะอําเภอและหนวยบริการสาขาให
สามารถแกไขปญหาในระดับพื้นที่ ไดอยางรวดเร็ว
1.4.6 จัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน
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ภารกิจ

กลยุทธ

1.5 พัฒนาบุคลากรใหเปนผูบริการ
มืออาชีพ มีวัฒนธรรม จริยธรรม และ
จิตวิญญาณในการใหบริการ
(Service Mind)

1.5.1สรรหาและจัดหาบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับงานบริการ และมีสาย
วิชาชีพโดยเฉพาะ
1.5.2 จัดทํา "จรรยาบรรณขาราชการและผูปฏิบัติงานบริการ” ของทุก
หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแก ขาราชการและผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติใหถูกตองอยูในกรอบของจริยธรรมและคุณธรรมวิชาชีพใหบริการ
1.5.3 พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน
1.5.4 ขยายผล "โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท" ปลูกฝงคานิยมแก
ผูปฏิบัติงานใหมีจิตใจมุงใหบริการ (Service Mind)
1.5.5 สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานที่ใหบริการดีเดน เพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
1.5.6 ประกาศเกียรติคุณ สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติความดี
1.5.7 รณรงคใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประกาศ ยกยองผูที่
ปฏิบัติงานที่มีจริยธรรมและคุณธรรม
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ภารกิจ

กลยุทธ

หนวยงานหลัก

1.5.8 จัดกิจกรรมการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ใหอยูในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ทุกหลักสูตร
รวมทั้งนําไปเปนองคประกอบของการประเมินผลงานและพิจารณาความดี
ความชอบประจําป
1.5.9 รณรงคและสงเสริมใหประชาชนมีชองทางและเครือขายเขามีสวนรวม
ในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการ เจาหนาที่ตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนด
2. ประชาชนทั่วประเทศไดรับการ 2.1 ขยายการใหบริการประชาชนดาน 2.1.1 ดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารขอมูล กรมการปกครอง
บริการดานทะเบียนราษฎรและบัตร ทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อการใหบริการประชาชนทางดานทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร
ออนไลนเพิ่มเติม
ออนไลน เพิ่มเติมอีก 572 แหง
ประจําตัวประชาชน ดวยระบบ
2.1.2 ประชุมชี้แจงและฝกอบรมผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
คอมพิวเตอรออนไลน ภายในป เพื่อใหครอบคลุมการบริการทั่ว
กับการขยายพื้นที่การใหบริการ
ประเทศ
พ.ศ. 2547
2.1.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงการขยายการบริการ
ทางดานทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน
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ภารกิจ
2.2 ขยายการใหบริการประชาชน
ทางดานบัตรประจําตัวประชาชน
ออนไลนเพิ่มเติมอีก 866 แหงให
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

กลยุทธ
2.2.1 ดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเพื่อการใหบริการ
ประชาชนทางดานบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน
เพิ่มเติม โดยบัตรประจําตัวประชาชนสามารถออกใหกับประชาชนไดภายใน
15 นาที เปนแบบบัตรเอนกประสงค (Smart Card) ที่สวนราชการและ
หนวยงานตางๆในสังคมจะสามารถนําไปใชประโยชนรวมกันได
2.2.2 ประสานการดําเนินงานรวมกับสวนราชการตางๆ ในการใชประโยชน
จากบัตรประชาชนแบบเอนกประสงครวมกัน
2.2.3 ประชุมชี้แจงและฝกอบรมผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับการขยายพื้นที่การใหบริการ
2.2.4 ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงการขยายการบริการดาน
บัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน
2.2.5ขยายผลการใชงานจากบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค ไป
ยังภาคเอกชน เพื่อการใชงานที่กวางขวางในสังคมไทย
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ภารกิจ

กลยุทธ

2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบซอฟแวร (OS) เพื่อใชงานกับบัตร
สนับสนุนการใหบริการประชาชน ประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงคของประเทศไทย
2.3.2 บริหารจัดการระบบขอมูลและระบบสื่อสารเชื่อมโยงผานระบบ
อินเตอรเน็ตถึงระดับหมูบาน (E- village) เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสารและ
การบริการประชาชนในระดับ หมูบาน
2.3.3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ดวยภาษามาตรฐาน ( ระบบบริการweb service)
2.3.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียน
และบัตร ใหสามารถนําเอาเทคโนโลยีที่กาวหนาและทันสมัยมาประยุกตใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัยรองรับระบบรัฐบาลอิเลคทรอนิคส (E- Government)
และระบบ E-Citizen
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ภารกิจ
3. ประชาชนสามารถยื่นคําขอจด 3.1 พัฒนาระบบการใหบริการ
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภท ประชาชนในทุก ๆ ดาน ใหสอดรับกับ
นโยบายการปฏิรูประบบราชการ
ที่ไมมีการประกาศและรังวัดได
จากสํานักงานที่ดินจังหวัดและ
สาขาทั่วประเทศแหงใดก็ได ตั้งแต
ป พ.ศ. 2546
3.2 คุมครองหลักฐานทางที่ดิน

กลยุทธ

หนวยงาน

3.1.1 พัฒนาระบบการบริการประชาชนในดานตาง ๆ ทั้งดานทะเบียนที่ดิน
รังวัด และอื่น ๆ
3.1.2 นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริการประชาชน
3.1.3 นําระบบดิจิตอลมาพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลที่ดิน และเชื่อมโยงการ
ใชขอมูลไปทั่วประเทศอยางทั่วถึง
3.1.4 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพื่อใชบริการในดานตางๆ ของกรม
ที่ดินอยางทั่วถึง
3.2.1 จัดระบบการจัดเก็บหลักฐานขอมูลทางทะเบียนที่ดินใหมีความ
ปลอดภัย และสะดวกในการใชประโยชน

กรมที่ดิน
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2.2 การบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติ
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
1.1 ดําเนินการในฐานะสํานักงาน
1. พัฒนาระบบการทะเบียน
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เลขานุการคณะกรรมการบูรณาการและ
ลดความซ้ําซอนเพื่อพัฒนา ปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติ
สังคมใหเปนสังคมที่นาอยู
และประชาชนเกิดความภูมิใจ
ที่ไดเกิดเปนคนไทย
1.2 ประสานการบูรณาการและปฏิรูป
ระบบการทะเบียนแหงชาติ ใหบัง
เกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ

กลยุทธ

หนวยงาน

1.1.1จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียน
แหงชาติ
1.1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ชุดของคณะกรรมการบูรณาการ
และปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติ

กรมการปกครอง

1.2.1 บูรณาการและปฏิรูปดานการบริหารการทะเบียนแหงชาติ
1.2.2 บูรณาการและปฏิรูปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
การทะเบียนแหงชาติ
1.2.3 บูรณาการและปฏิรูปดานคุมครองและรักษาสิทธิสวนบุคคลและ
ปองกันปราบปรามการทุจริตดานการทะเบียนแหงชาติ
1.2.4 บูรณาการและปฏิรูปดานการประชาสัมพันธการทะเบียนแหงชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/วิสาหกิจชุมชน และสงเสริมระบบการจัดการทุนของชุมชน และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
กลยุทธ
1. ประชาชนในชนบทจะไดรับการ
พัฒนาการอาชีพในระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1.1 สรางความเขาใจและพัฒนากระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการ
วิธีการและการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 สงเสริมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและจํานวนพื้นที่การดําเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 ประสานการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให
เกิดผลอยางยั่งยืน

2. ประชาชนในชนบทผูมีรายไดต่ํา
กวา 20,000 บาท ตอคนตอป จะ
ไดรับการยกระดับรายไดใหพนความ
ยากจน ในป 2551

2.1 พัฒนาประชาชนในชนบทที่มี
รายไดต่ํากวา 20,000 บาท ตอคนตอป
ใหพนจากความยากจน โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชน

2.1.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม พัฒนาการวิเคราะหขอมูล
ชุมชน และจัดทําแผนชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน อาชีพ และเพิ่ม
รายไดของครัวเรือนเปาหมาย
2.1.2 ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อ
สรางอาชีพ และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ เงินทุน
และการตลาด และเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนเปาหมาย
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2.2 พัฒนาระบบการจัดการเพื่อ
ยกระดับรายไดใหประชาชนพนจาก
ความยากจน

กลยุทธ
2.1.3 สงเสริมการออม การระดมทุน และการสรางเครือขาย เพื่อพัฒนา
รายไดใหเพิ่มขึ้น
2.1.4 สงเสริมกระบวนการเรียนรูและมีสวนรวมของประชาชน ผูนําองคกร
และเครือขาย กข.คจ. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิต การตลาด และการ
จัดการทุนของสมาชิก
2.1.5 พัฒนากลุม องคกรและเครือขาย กข.คจ. เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการทุนและการเพิ่มรายได
2.1.6 จัดหาอาสาพัฒนา (อสพ.) จํานวน 2,742 คน
2.1.7 ฝกอบรมเตรียมความพรอมของบุคลากร
2.1.8 สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานเพื่อพัฒนารายได
2.1.9 ติดตามและประเมินผล
2.1.10 จางคณะที่ปรึกษาศึกษาระบบและมาตรการการแกไขปญหาความ
ยากจนในชนบท
2.1.11 บูรณาการงบประมาณและกิจกรรม เพื่อแกไขปญหาความยากจน
โดยใชพื้นที่ บทบาทหนาที่ และการมีสวนรวม (AFP) เปนตัวกําหนด
2.2.1 ประสานและทําความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติเพื่อจัดกิจกรรม/โครงการในการสงเสริมอาชีพและรายได
ใหแกครัวเรือนเปาหมาย
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กลยุทธ
2.2.2 กําหนดใหขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2 ค. เปนนโยบายของ
รัฐบาล โดยการแกไขมติคณะรัฐมนตรี ป 2536 ใหทุกสวนราชการ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาไปมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัด การ
จัดเก็บขอมูล และการนําขอมูลไปใชในการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
การวางแผน การอนุมัติโครงการ และการติดตามประเมินผล

3. ประชาชนในชนบททุกตําบลจะ
ไดรับการสงเสริมการผลิต การ
จําหนาย ผลิตภัณฑ และผลิตผล
อยางมี ประสิทธิภาพ

3.1 สงเสริมการใชและพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการสงเสริมการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตาม
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

3.2 สงเสริมการจัดการและสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชน

3.1.1 ใหชุมชนใชทุน ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรชุมชน เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
3.1.2 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน
3.1.3 วิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนที่
ตลาดตองการ
3.2.1 พัฒนามาตรฐานการผลิต โดยสงเสริมกลุม องคกร และเครือขาย
ใหมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ การขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ รวมทั้งดําเนินการปรับปรุง แกไข และออกระเบียบ
กฎหมายที่เอื้อตอการพัฒนาผลิตภัณฑ และสงเสริมใหมีการจดสิทธิบัตร
หรือทรัพยสินทางปญญา
3.2.2 จัดใหมีประกวดเพื่อพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑดีเดน
(Champion Product)
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3.3.3 สรางชองทางจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
3.3.4 สรางระบบเครือขายการคาขาย โดยการแลกเปลี่ยนสินคาและการ
คาขายทางอินเตอรเน็ต
3.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใหมีเว็บไซตการประชาสัมพันธขอมูล
ของสินคาทุกจังหวัด และดําเนินการพัฒนากลุม องคกร และเครือขาย ให
สามารถคาขายผานทางอินเตอรเน็ต ระบบการคาแบบหักบัญชี และการคา
ทางอิเล็คทรอนิกส
3.3.6 ใชเครือขายผูนําอาชีพกาวหนา สตรีพัฒนาชุมชนไทย ผูนําอาสา
พัฒนาชุมชน และกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในการจําหนายผลิตภัณฑ

4. ประชาชนในชนบทจะเขาถึงแหลง 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ทุนในชุมชน และตําบลไดอยางทั่วถึง จัดการกองทุน
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากขึ้น
อยางตอเนื่อง
4.2 พัฒนาทุนของชุมชนใหมีเพียงพอ
ตอการบริการประชาชนในชุมชนอยาง
ทั่วถึง

4.1.1 ฝกอบรมผูนําองคกรชุมชนในการบริหารจัดการแหลงทุน
4.1.2 สนับสนุนใหกองทุนรวมกันเปนนิติบุคคล

4.2.1 เพิ่มทุน/แหลงทุน ใหชุมชนโดยสงเสริมการออม การระดมทุนของ
สมาชิกในชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
สหกรณสวัสดิการชุมชน รวมถึงการแสวงหาแหลงทุนจาก ภายนอก
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4.3 สรางกลไกการเขาถึงแหลงขอมูล
อยางสะดวกและรวดเร็ว

กลยุทธ
4.2.2 สงเสริมการจัดการและเชื่อมโยงกองทุนชุมชน
4.2.3 สนับสนุนการปรับปรุง แกไขและการออกระเบียบกฎหมาย เพื่อเอื้อ
ตอการเปนนิติบุคคล
4.3.1 ใชระบบสารสนเทศในการเขาถึงแหลงทุน โดยดําเนินการจัดทํา
เว็บไวตขอมูลแหลงทุน เพื่อใหผูนํากลุม องคกรชุมชน และเครือขาย
สามารถเขาถึงขอมูล ขาวสาร ของแหลงทุนตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
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3.2 บริหารจัดการ และใหบริการดานเอกสารสิทธิ์ที่ดินของประชาชนและของรัฐ
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
1. ประชาชนไดรับการออกเอกสาร
สิทธิและการรับรองการแปลง
สินทรัพยใหเปนทุนภายในป พ.ศ.
2548

กลยุทธ

1.1.1 ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกประชาชน ตามโครงการการเดิน
1.1 เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์แก
สํารวจออกโฉนดที่ดิน โดยใชเจาหนาที่จากสวนกลางออกไปดําเนินการใน
ประชาชนผูถือครองโดยชอบดวย
กฎหมายใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พื้นที่และกระจายอํานาจใหสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขาดําเนินการ
1.1.2 พัฒนาระบบการทําแผนที่ใหเปนมาตรฐาน เพื่อการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินและการทําแผนที่อื่น ๆ
1.2 เรงรัดการรังวัดออกและตรวจสอบ 1.2.1 รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและสํารวจ
รังวัดจัดทําแผนที่ปาชุมชนและอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดิน
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ให
แหงชาติ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยเร็ว
รวมทั้งจัดการดานฐานขอมูลที่หลวงทุก 1.2.2 พัฒนาการจัดการดานฐานขอมูลหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและ
ทะเบียนที่สาธารณประโยชนดวยระบบคอมพิวเตอร
ประเภทและที่สาธารณประโยชน
1.3 จัดที่ดินทํากินใหประชาชนมีที่อยู 1.3.1 ดําเนินการจัดที่ดินและออกเอกสารสิทธิ์ใหกับประชาชนตาม
โครงการจัดที่ดินตามนโยบายตาง ๆ และโครงการจัดที่ดินแปลงเล็กแปลง
อาศัยและทํากินตามสมควรแก
นอย หัวไรปลายนา
ศักยภาพ
1.3.2 ดําเนินการสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่จําเปนในการจัดแปลงที่ดิน
ภายในป พ.ศ. 2548
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1.4 เรงรัดดําเนินการใหกรมที่ดินเปน
ศูนยกลางของการรับรองการแปลง
สินทรัพยใหเปนทุน

1.4.1 ประสานการจดทะเบียนทรพัยสินของสวนราชการตาง ๆ ใหอยูใน
มาตรฐานและเปนระบบเดียวกัน
1.4.2 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครับและเอกชน กําหนดประเภท
สินทรัพย และรับรองมูลคาของสินทรัพยที่เปนธรรม เพื่อเปนหลักประกัน
การกูเงินจากสถาบันการเงิน
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเมืองและชนบท
ดําเนินการและสนับสนุนการวางผังเมืองใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดําเนินการพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อใหเกิดบานเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง มีการ
จัดระเบียบสังคม
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
กลยุทธ
หนวยงานหลัก
กรมโยธาธิการและ
1.1 จัดทําผังประเทศ ผังภาคและผัง 1.1.1 จางที่ปรึกษามารวมดําเนินการ
1. ประชาชนจะไดมีเมืองและ
ผังเมือง
ชนบทที่นาอยูมีความสะดวกในการ จังหวัดใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 1.1.2 ฝกอบรมบุคลากร
1.1.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขารวมดําเนินการ
ป และจัดทําผังเมืองประเภทอื่น ๆ
อยูอาศัยและการประกอบอาชีพ
1.1.4 สนับสนุนดานวิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
มากยิ่งขึ้น ลดความสูญเปลาทาง ทุกระดับตามลําดับความสําคัญ
สถาบันการศึกษา และประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการ
เศรษฐกิจลง และไดรับบริการอยาง และความจําเปนเรงดวน เพื่อเปน
ทั่วถึง รวดเร็วจากการวางผังเมือง กรอบชี้นํากํากับการพัฒนา การ
อนุรักษ และเรงรัดการพัฒนาพื้นที่ที่
และการพัฒนาเมือง
เหมาะสมของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทัว่ ประเทศ
1.2 ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
และพื้นที่ชนบท วางไวอยางเปนระบบ
มีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมอยาง
ยั่งยืน

1.2.1 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการ
1.2.2 ใหคําแนะนําดานแผนงานและงบประมาณแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2.3 พัฒนาพื้นที่นํารองเพื่อเปนตนแบบในพื้นที่75 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
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เปาหมายตามยุทธศาสตร

ภารกิจ

กลยุทธ

1.2.5 พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและพื้นที่เมืองและชนบท
1.3 สรางเครือขายเพื่อใหประชาชนมี 1.3.1 จัดตั้งเครือขายองคกรชุมชนดานการผังเมือง การพัฒนาเมืองและ
สวนรวมในการวางผังเมืองการพัฒนา ชนบท
1.3.2 จัดประชุม สัมมนา ดานการผังเมือง และดานชาง ทั้งในสวนกลาง
เมืองและชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศ
และสวนภูมิภาค
ภายใน 1 ป
1.3.3 ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกทุกรูปแบบใหแกหนวยงาน ภาครัฐ
เอกชน และประชาชน
1.4 สรางบุคลากรที่มีความรูดานชาง 1.4.1 ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา ใหความรูดานชาง การผังเมืองและการ
และการผังเมือง เพื่อการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาพื้นที่แกบุคลากรภาครัฐและเอกชน
1.4.2 ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดทําหลักสูตร
ใหแกองคกรภาครัฐ และเอกชน
การศึกษาดานชาง ดานการผังเมือง และการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ
1.4.3 จัดทําคูมือและเกณฑมาตรฐานดานชาง ดานการผังเมือง และการ
พัฒนาพื้นที่
1.5 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5.1 จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการ
1.5.2 ประสานงานแลกเปลี่ยนและพัฒนาขอมูลใหทันสมัยกับหนวยงานที่
ภูมิศาสตร เพื่อการวางผังเมืองและ
เกี่ยวของ
ระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการ
1.5.3 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดทําฐานขอมูล
พัฒนาเมืองและชนบททัว่ ประเทศ
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เพื่อการผังเมืองดวยตนเอง

ภายใน 2 ป

เปาหมายตามยุทธศาสตร
2. ประชาชนจะไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และมี ชีวอนามัยที่ดีจากการใช
อาคาร ที่ดิน และแหลงน้ําในทุก
พื้นที่

ภารกิจ

กลยุทธ

2.1 การบังคับใชกฎหมายเพื่อ
ประชาชนและใหมีการพัฒนากฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการผังเมือง การ
พัฒนาเมืองและชนบท การควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

2.1.1 พัฒนา เรงรัด และกํากับใหเจาพนักงาน เจาหนาที่ดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย
วาดวยการขุดดิน และถมดิน กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขาย
อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.2 จางและ กําหนดมาตรฐานใหภาคเอกชนมีบทบาทในการตรวจสอบ
ความปลอดภัย
2.1.3 ใหมีการปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสมบูรณและทันสมัย
2.2.1 ออกแบบ ควบคุมการกอสราง และซอมแซมบูรณะอาคารใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง
2.2.2 ใหคําปรึกษาและบริการงานดานชาง
2.2.3 ฝกอบรมบุคลากรดานชาง
2.2.4 ดําเนินการและสงเสริมแนะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกอสราง
และพัฒนา ซึ่งตองใชเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญสูง
2.2.5 ดําเนินการและสงเสริมแนะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกําจัดวัชพืช
ตามแหลงน้ําตางๆ

2.2 ใหบริการการออกแบบ การกอสราง
และการควบคุมการกอสราง การพัฒนา
และบูรณาการอาคาร และ
สาธารณสถานดานสถาปตยกรรม วิศกร
รมและสิ่งแวดลอมแกหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภาคเอกชน
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาและดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
1. ประชาชนจะไดรับประโยชน 1.1 การจัดวางระบบปองกัน เตือนภัย
จากการปองกัน การบรรเทา และ จากสาธารณภัย ภัยฝายพลเรือน
การฟนฟูสาธารณภัย ภัยฝายพล เตรียมความพรอมในทุกพื้นที่
เรือนและอุบัติภัยตาง ๆ อยางเปน
ระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และเปน
ธรรมภายในป พ.ศ. 2547

กลยุทธ

หนวยงานหลัก

1.1.1 เรงพัฒนาระบบการวางแผน มาตรการปองกันสาธารณภัย ภัยฝาย - กรมปองกันและ
พลเรือน สําหรับใชในพื้นที่ตาง ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ใน บรรเทา สาธารณภัย
การปองกัน และบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัยตาง ๆ
- กรมโยธาธิการ
1.1.2 พัฒนากลไกในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ
และ ผังเมือง
ประสิทธิผล
1.1.3 เรงใหมีการจัดเตรียมความพรอมทั้งในองคกรเครือขาย การบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาสาสมัคร และวัสดุอุปกรณตางๆ
สําหรับการปองกัน เตือนภัย บรรเทา และฟนฟูสาธารณภัย
1.1.4 ใหมีการสํารวจประเมินความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ใน
ดานการปองกัน และลดผลกระทบจากสาธารณภัย และเรงใหมีการ
ดําเนินการปรับปรุงในสวนที่ยังขาดความพรอม
1.1.5ใหมีการซักซอม ฝกซอม เพื่อประเมิน และกระตุนใหเกิดความพรอม
1.1.6 เรงการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ
และความใสใจ ในการมีสวนรวมปองกัน และลดผลกระทบจากภัยตาง ๆ
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เปาหมายตามยุทธศาสตร

ภารกิจ

2. อํานวยการและดําเนินการบรรเทาสา
ธารณภัย ภัยฝายพลเรือนที่เกิดขึ้นอยาง
เปนระบบ รวดเร็ว เปนธรรมใหทั่วถึงทุก
พื้นที่ที่มีภัย

3. ใหมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ ยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกล ที่จําเปนในการปองกัน

กลยุทธ
1.1.7 ใหมีการวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงระบบ
การวางแผน มาตรการในการปองกันและการบริหารจัดการสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 พัฒนาระบบการอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย และภัยฝายพลเรือนทุก
พื้นที่ ทั้งระบบการสื่อสาร การบัญชาการการจัดทํางบประมาณสนับสนุน และ
การติดตามประเมินผล
2.1.2 ใหมีการปรับปรุง แกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยภัยฝายพลเรือนอยางเปนระบบและ
รวดเร็ว
2.1.3 ใหมีแผนปฏิบัติการรวม และฝกซอมการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหเกิด
ความตระหนัก และรวมสรางความพรอมใหแกบุคลากร และเครือขายในพื้น
เสี่ยงภัย และพื้นที่อื่น ๆตามลําดับความสําคัญ
2.1.4 ใหมีฐานขอมูลที่สนับสนุนระบบการสงเคราะหผูประสบภัย
2.1.5 ใหจัดสถานที่ปลอดภัยรองรับการอพยพฉุกเฉิน
3.1.1 จัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลที่จําเปนในการปองกัน และ
บรรเทาภัยตาง ๆ ที่ทันสมัย
3.1.2 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน และ
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บรรเทา ระงับ และชวยเหลือ
ผูประสบภัย

เปาหมายตามยุทธศาสตร

สวนราชการอื่น ๆ มีเครื่องมือที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ปองกัน และ
บรรเทาภัยตาง ๆ

ภารกิจ
4. จัดใหมีการฟนฟูสิ่ง
สาธารณประโยชนที่เสียหายและสง
ผลกระทบตอรางกาย จิตใจ สิ่งจําเปน
ตอการ ยังชีพ และการประกอบอาชีพ
อยางรวดเร็ว ทั่งถึง เปนธรรม และ
สอดคลองกับความตองการ
5. บูรณาการระบบการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แผนงาน การ
ดําเนินการและการติดตามประเมินผล
รวมกับองคกรภายในและตางประเทศ

กลยุทธ
3.1.3 จัดฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีประสบการณในการ ใชเครื่องมือ
และอุปกรณ
4.1.1 ดําเนินการฟนฟูสิ่งสาธารณประโยชนที่เสียหายและผลกระทบทาง
จิตใจใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว
4.1.2 สงเสริม สนับสนุนองคกรภาครัฐและเอกชน ใหเขามามีสวนรวมเขา
ฟน ฟู
4.1.3 สงเคราะหชวยเหลือบานเรือนราษฎรที่เสียหาย จัดสิ่งจําเปนตอการ
ยังชีพใหแกผูประสบภัย ผูบาดเจ็บ และเสียชีวิต
4.1.4 ฟนฟูอาชีพโดยชดเชยความเสียหายเปนเงินสด
5.1.1 แสวงหาความรวมมือ ประชุม ปรึกษาหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อศึกษาพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาภัยตาง
5.1.2 ดําเนินการรวมมือกับองคกรเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการปองกันและบรรเทาภัยตาง ๆ
5.1.3 ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขายโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
6.1 สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และมีการบูรณาการการ
แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
กลยุทธ
หนวยงานหลัก
ประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมภารกิจในหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
แผนการกระจายอํานาจไดมากกวา
รอยละ 70 ภายในป พ.ศ. 2551

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- กรมสงเสริม
ก. ดานการบริหารจัดการ
1.1 พัฒนาระบบการจัดทําและการบูรณาการแผนพัฒนาองคกรปกครอง ปกครอง ทองถิ่น
สวนทองถิ่น เพื่อตอบสนองคุณลักษณะของการทําใหเปนบานเมืองนาอยู
รวม 6 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ดานการเมืองการปกครองและบริหาร ดานความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานการเชิดชูคุณธรรม
ข. ดานการพัฒนาบุคลากร
1.1 ปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
ตอบสนองตอการแแกไขปญหาและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นในทุกระดับใหมีคุณภาพ โดยในป พ.ศ. 2547 จะฝกอบรมบุคลากร
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ทองถิ่นไมนอยกวา 150,00 คน และจะดําเนินการฝกอบรมบุคลากรที่เหลือ
ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2551

เปาหมายตามยุทธศาสตร

ภารกิจ

กลยุทธ
1.3 พัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหมีขีด
ความสามารถในการสงเสริม กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบการศึกษาทางไกล ระบบเครือขายขอมูล
ขาวสาร ระบบอินเตอรเน็ต หรือระบบอื่น ๆ
1.4 ติดตามประเมินผลการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรทุก
ระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ดานการเงินการคลังทองถิ่น
1.1 พัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 กําหนดแนวทางการบริหารเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่
เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง
1.3 พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ง. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ แบบหนวยตอหนวย และแบบพหุ-
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สัมพันธ
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของทองถิ่น

เปาหมายตามยุทธศาสตร

ภารกิจ
2. พัฒนาระบบการจัดการบริการ
สาธารณะใหไดมาตรฐาน ทั่วถึง
เพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน

3. สงเสริมใหมีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
2.1 ศึกษาพัฒนาและวางระบบการใหบริการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.2 จัดทําคูมือ แนวทางการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 สรางความรูความเขาใจแกบุคลากรของทองถิ่น เพื่อสรางจิตสํานึกใน
การใหบริการประชาชน
2.4 สรางมาตรฐานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5 สงเสริมใหประชาชนและองคกรตาง ๆ ไดเขาใจเรื่องมาตรฐานการ
ใหบริการ และเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.6 เผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารใหประชาชนไดทราบถึงขั้นตอน
วิธีการ และระยะเวลาในการขอรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผานสื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะทาง Internet Web Site ของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น http://www.thailocalgov.net
3.1 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยการประเมินผลจากประชาชนผูรับบริการ และหนวยงานที่
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เกี่ยวของ ในชวงระยะแรก ป 2546 - 2551

6.2 พัฒนาระบบการกํากับดูแลภาคประชาชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
กลยุทธ
1. ประชาชนไดรับการบริหาร
1.1 สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
งบประมาณที่โปรงใส และสามารถ ทองถิน่ นําหลักการบริหารจัดการที่ดี
เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของ มาใชในการปฏิบัติงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในป
พ.ศ. 2547
1.2 สรางกลไกใหประชาชนสามารถ
ตอบสนองความโรงใสในการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนวยงานหลัก

1.1.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน - กรมสงเสริมการ
ตรวจสอบการบริหารงานของทองถิ่น
ปกครองทองถิ่น
1.1.2 กําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเปนแนวทาง
ใหทองถิ่นปฏิบัติ และใชเปนหลักในการประเมินวัดผลงานของ แตละ
ทองถิ่น
ก. ตรวจสอบดานภาพรวมขององคกร
1.2.1 กําหนดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ ใหประชาชนเขาตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2.2 เผยแพรขอมูลขาวสารทางการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหประชาชนทราบ โดยผานสื่อทุกรูปแบบ
1.2.3 เปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสรองทุกข รองเรียน เรื่องความโปรงใส
ของทองถิ่น โดยผานศูนยดํารงธรรม
1.2.4 วางมาตรการในการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองเรียนทุจริตของทองถิ่น
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ใหเกิดความรวดเร็วและไดผลอยางแทจริง โดยระดมความรวมมือจาก
ผูปกครองทองที่ กํานัน ผูใหญบาน

เปาหมายตามยุทธศาสตร

ภารกิจ

กลยุทธ

ข. ตรวจสอบดานการเงินการคลังทองถิ่น
1.2.1 ใหประชาชนสามารถตรวจสอบขบวนการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน
1.2.2 จังหวัด อําเภอ เปนหนวยงานชวยเหลือประชาชนในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1.2.3 ใหความรูประชาชนเพื่อเขามาตรวจสอบขอมูล ตามกฎหมายขอมูล
ขาวสาร
1.3.1 พัฒนาระบบการกํากับดูแลภาครัฐ เพื่อใหมีการตรวจสอบการ
1.3 สรางกลไกใหภาครัฐตรวจสอบ
ความโปรงใสในการบริหารจัดการของ บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
อยางนอยตองมีการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 2 ครั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอป
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เปาหมายตามยุทธศาสตร

ภารกิจ

2. ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวม 2.1 พัฒนารูปแบบและกลไกการมีสวน
ในการกําหนดรูปแบบการปกครอง รวมของประชาชนในกระบวนการ
ตนเอง การกํากับดูแลองคกรกําหนดรูปแบบการปกครองตนเอง
ปกครองสวนทองถิ่น และการ
ตัดสินใจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งทางตรงและทางออม
ภายในป พ.ศ. 2551
2.2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

กลยุทธ
2.1.1 ใหความรูความเขาใจแกประชาชนที่จะพิจารณาและตัดสินใจการเขา
ไปมีสวนรวมตามกระบวนการจัดทําประชาพิจารณ หรือประชามติ

ก. การมีสวนรวมดานองคกรและแผน
2.2.1 จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2.2.2 ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2.3 ใหความรูความเขาใจแกประชาชนที่จะพิจารณาและตัดสินใจการเขา
ไปมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ข. การมีสวนรวมดานการเงินการคลังทองถิ่น
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2.2.1 ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณการจัดเก็บรายได และการใชจายงบประมาณของทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารการปกครองสวนภูมิภาค
สงเสริมระบบและกลไกราชการบริหารสวนภูมิภาคในการแกไขปญหา และพัฒนาแบบบูรณาการ
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
กลยุทธ
1. ประชาชนผูยากจนทุกกลุมอาชีพ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัด
จะไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงจนพน และอําเภอ บูรณาการในการแกไข
ความยากจน
ปญหาความยากจน รวมกับประชาชน
องคกรประชาชน องคกรธุรกิจเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

1.1.1 พัฒนากระบวนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีระบบขอมูล การวางแผน
การประสานงบประมาณ กําหนดตัวชี้วัด การฝกอบรม การมีสวนรวม และ
การศึกษาวิจัย
1.1.2 กําหนดประเด็นการพัฒนา เปาหมาย วิธีการทํางาน และมาตรการให
จังหวัด อําเภอ และทองถิ่น ไปดําเนินการพัฒนา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมอาชีพ และกระบวนการ เรียนรูของ
ชุมชน
1.1.3 ประสานกระบวนการ วิธีการ และอํานวยการใหจังหวัดและอําเภอ
ดําเนินการใหเปนไปตามประเด็นและเปาหมายการพัฒนา
1.1.4 ประสานแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของสวนราชการและ
หนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน และบูรณาการตาม
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ประเด็นและเปาหมายการพัฒนา
1.1.5 ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดและ
อําเภอ

เปาหมายตามยุทธศาสตร

ภารกิจ

กลยุทธ
1.1.6 ประสานการแกไขปญหาขอขัดของและขอจํากัดในการแกไขปญหา
ความยากจนในระดับพื้นที่
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2. ประชาชนในทุกหมูบานและ
ชุมชน จะไดรับการแกไขและขจัด
ปญหายาเสพติดใหหมดสิ้น ภายใน
ป พ.ศ. 2547 ดวยการบูรณาการ
พลังแผนดิน

2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัด
และอําเภอ บูรณาการในการแกไข
ปญหายาเสพติดรวมกับประชาชน
องคกรประชาชน องคกรธุรกิจเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2.1.1 พัฒนากระบวนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีระบบขอมูลการวางแผน
การประสานงบประมาณ กําหนดตัวชี้วัด การฝกอบรม การมีสวนรวม และ
การศึกษาวิจัย
2.1.2 กําหนดบุคคลเปาหมาย พื้นที่และองคกรรับผิดชอบที่ชัดเจนทุกพื้นที่
โดยใหผูวาราชการจังหวัด อํานวยการและกํากับดูแลการดําเนินงาน
2.1.3 ใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมพลัง
แผนดิน เขาแกไขและขจัดปญหายาเสพติดใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป
2.1.4 สนับสนุนใหจังหวัด และอําเภอ มีความรูความเขาใจในเทคนิคและ
วิธีการ การแพรระบาดของยาเสพติด และรณรงคแกไขปญหา รวมทั้งใช
สื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
2.1.5 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานเขามามีสวนรวมในการบูรณาการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน
2.1.6 ใชกระบวนการประชาคมหมูบาน/ชุมชน ตําบล องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชนเปนแกนหลักในการแกไข
ปญหา
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2.1.7 ปองกันมิใหเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 6 – 25 ป ทั้งในและนอก
ระบบสถานศึกษา รวมทั้งกลุมผูใชแรงานในภาคการผลิตตาง ๆ ซึ่งเปน
กลุมเสี่ยงที่จะเกี่ยวของกับยาเสพติด (Potential Demand) โดยควบคุม
ปจจัยเสี่ยงและสรางปจจัยเสริม เพื่อปองกันมิใหมีผูเสพเพิ่มขึ้น
2.1.8 ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดและ
อําเภออยางจริงจัง

3. ประชาชนจะไดรับการแกไขและ
ขจัดปญหาการทุจริต ใหลดลงและ
หมดสิ้นไปในที่สุด ดวยมาตรการทาง
กฎหมายและสังคม ดวยการบูรณา
การที่มีประสิทธิภาพในทุกวงการ
ทุกทองถิ่น

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัด
และอําเภอ บูรณาการในการแกไข
และขจัดปญหาการทุจริตรวมกับ
ประชาชน องคกรประชาชน องคกร
ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3.1.1 พัฒนากระบวนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีระบบขอมูลการวางแผน
การประสานงบประมาณ กําหนดตัวชี้วัด การฝกอบรม การมีสวนรวม และ
การศึกษาวิจัย
3.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัดและอําเภอ ดําเนินการหาขาวการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนแจงเบาะแส
ขอมูลขาวสารไดสะดวกรวดเร็ว
3.1.3 จัดใหมีระบบการจัดซื้อจัดจางทีเปดเผยโปรงใส โดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Procurement) เขามาชวยดําเนินการ
3.1.4 สนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท และจัดฝกอบรม
เสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ
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3.1.5 ใชระบบลงโทษขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําทุจริตและ
ประพฤติมอบอยางจริงจังและรุนแรง
3.1.6 เผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต
และการยกยองเชิดชูคนดี มีคุณธรรม

4. ประชาชนจะไดเขามีสวนรวมใน
การพัฒนาบานเมืองนาอยู และ
การเชิดชูคุณธรรม

4.1 สรางความรูความเขาใจแกจังหวัด
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชน เกี่ยวกับเรื่องบานเมือง
นาอยู
4.2 พัฒนาใหเกิดความเปนบานเมือง
นาอยู

4.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัด ทําความเขาใจกับทุกสวนราชการ
หนวยงาน และประชาชน ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น เพื่อระดม
พลังแผนดินในการดําเนินงานตามนโยบาย เรื่อง บานเมืองนาอยู
4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการระดมทรัยากรมาดําเนินการใหเกิด
บานเมืองนาอยู
4.2.2 ใหทุกจังหวัดจัดทําโครงการตัวอยางบานเมืองนาอยู และประเมินผล
สําเร็จ เพื่อประกาศยกยอง เปนบานเมืองนาอยู และใชเปนแนวทางในการ
ขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกพื้นที่
4.2.3 สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร ภารกิจ และกลยุทธ
ดานอื่น ๆ ของทุกหนวยงาน เพื่อสนับสนุนการเปนบานเมืองนาอยู
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4.3 สนับสนุนใหจังหวัดและอําเภอ
ดําเนินการเชิดชูคุณธรรมของ
ขาราชการและประชาชน

4.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ และประชาชนยึดมั่นในหลักธรรม
ของศาสนาที่เคารพนับถือ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
4.3.2 รณรงคใหขาราชการและประชาชน เคารพตอกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของบานเมือง และเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคมสวนรวม

5.1 สรางระบบและกระบวนการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและพัฒนาตาง ๆ แบบบูรณา
การ

5.1.1 ใหจังหวัดและอําเภอ จัดระดมความคิดเห็นจากประชาชน และภาคี
การพัฒนา เพื่อสรางระบบและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
แกไขปญหาและการรวมพัฒนาดานตาง ๆ ในแตละพื้นที่
5.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบและกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นรวมกัน มาใชในการปฏิบัติงาน
จริง
5.1.3 ใหมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการแกไขปญหาและพัฒนาดานตาง ๆ ในระดับจังหวัด และ
อําเภอ
5.1.4 ใหจังหวัดและอําเภอ เปนเจาภาพในการแกไขปญหาและพัฒนาใน
พื้นที่แทนรัฐบาลไดเบ็ดเสร็จ โดยอํานวยการและประสานงานกับประชาชน
และทุกภาคสวน ใหเกิดการบูรณาการเพื่อการพัฒนารวมกัน
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ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการ
อํานวยการใหการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย เขาสูความเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และการบริหารจัดการที่มุงสูประชาชนโดยตรง
สามารถตรวจสอบวัดผลไดจากความพึงพอใจของประชาชน สัมฤทธิ์ผลและประสิทธิผล มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และพัฒนาบุคลากร
เปาหมายตามยุทธศาสตร
ภารกิจ
กลยุทธ
หนวยงานหลัก
1. ภายใตยุทธศาสตรและเปา 1.1 บริหารและพัฒนาระบบงานให
หมายทุกดาน ประชาชนจะ
เปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูป
ไดรับความมั่นใจและพึงพอใจ ระบบราชการ
การปฏิบัติงานของ
กระทรวงมหาดไทยในดาน
ระบบงานระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจางที่โปรงใส ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ปรับระบบกฏหมาย การ
ติดตามประเมินผล และการ
เผยแพรขาวสาร

1.1.1 จัดทํายุทธศาสตร แผนหลัก และแผนปฏิบัติการของ
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนแผนบูรณาการทั้งเรื่องงาน เงิน และบุคลากร
1.1.2 พัฒนามาตรฐานการทํางานของหนวยงานในกระทรวงมหาดไทย
โดยสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการทํางานใหไดรับการรับรองจาก
สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ที่สังคม
เชื่อถือ รวมทั้งสรางมาตรฐานและระบบการรับรองมาตรฐานตาม “ระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด”ี ของกระทรวงมหาดไทยขึ้น
1.1.3 พัฒนาระบบ รูปแบบ และกลยุทธในการบริหารจัดการของ
กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานในสังกัด เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรมหาดไทยใหปรากฏผล โดยใชระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
เปนเครื่องมือ และเนนการมีสวนรวมของหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของอยาง
ใกลชิด
1.1.4 เตรียมการแปลงสภาพหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดเปนบริษัท
มหาชน โดยประชาสัมพันธและจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
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.
1.2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยสราง
เกณฑมาตรฐานที่เปดเผย และใชผลประเมินความสําเร็จในการทํางานเปน
เกณฑในการพิจารณาเลื่อนระดับและใหความดีความชอบ
1.2.2 สงเสริมความรูความเขาใจของขาราชการในเรื่องหลักธรรมของ
ศาสนา จรรยาบรรณขาราชการ และคานิยมใหมในการใหบริการประชาชน
1.3 ปรับปรุงวิธีการจัดทํางบประมาณ 1.3.1 สรางความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดทําและบริหาร
ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และ งบประมาณตามนโยบายรัฐบาล
บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
1.3.2 มอบอํานาจในการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ
ใหแก
หนวยปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ยืดหยุน โดยเนนผล
สัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
1.4 บริหารการพัสดุแบบโปรงใส เปน 1.4.1 พัฒนาระบบการดําเนินงานดานการพัสดุใหโปรงใส
1.4.2 นําระบบ E – Procurement มาใช
ธรรม ตรวจสอบได
1.4.3 พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจาง ทั้งในดานคุณธรรมและ
เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน
1.4.4 พัฒนาระบบการตรวจสอบลวงหนา (pre-audit) และการตรวจสอบ
โดยระบบอิเล็คทรอนิกส (E-audit) ขึ้นใชในหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
ระดับ
1.2 บริหารงานบุคคล ใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
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1.5. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 1.5.1 พัฒนาระบบเครือขายสื่อสาร และจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
บริหารราชการ และการบริการประชาชน โดยใหครอบคลุมถึงระดับจังหวัดและอําเภอ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
ถวายความปลอดภัยดานสื่อสาร
1.5.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและเครือขายสารสนเทศ (EIS, MIS, GIS)
ในงานบริหารและงานบริการประชาชน
1.5.3 บริหารจัดการเครือขายหลัก (Backbone Network) ของ
กระทรวงมหาดไทย
1.5.4 พัฒนาระบบปฏิบัติงานในรูปแบบอิเลกทรอนิกส ทั้งดานงานสาร
บรรณ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานการพัสดุ และงาน
เรื่องราวรองทุกข
1.5.5 พัฒนาบุคลากร โดยเนนผูบริหาร ใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ใหพรอมรับการพัฒนาระบบ
E-Government
1.6. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให 1.6.1 ยกเลิกกฎหมายเกาที่ลาสมัย หรือไมมีความจําเปนตองใช
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เอื้อ 1.6.2 ปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายใหเอื้อตอการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน
ตอการใหบริการประชาชน
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1.7. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวงและหนวยงานในสังกัด
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา
บรรลุเปาหมาย และบังเกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน

1.7.1 กําหนดตัวชี้วัด และระบบการประเมินผลที่มีคุณภาพ และเปนที่
ยอมรับเชื่อถือ
1.7.2 ดําเนินการประเมินผลโดยกระทรวงมหาดไทยเอง หรือ จางสถาบัน
หรือบุคคลภายนอกใหเปนที่ปรึกษาดําเนินการ หรือเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประเมินผล
1.7.3 ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน โดยใชระบบการรายงาน
หรือวิธีการศึกษาวิเคราะห/สํารวจขอมูล ตามความเหมาะสมแกกรณี
1.8.1 ประชาสัมพันธงานของกระทรวงมหาดไทยในเชิงรุก โดยพัฒนาศูนย
ประมวลขอมูลขาวสารในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหพรอมสําหรับ
การใหบริการขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรรู หรือที่ประชาชนตองการรู
รวมทั้งดําเนินการประชาสัมพันธหรือแถลงขาวเพื่อใหความรูความเขาใจแก
ประชาชน และพัฒนาหนวยงานในสังกัดใหเปนเครือขายประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความรูความเขาใจแกประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
1.8.2 เผยแพรความรูความเขาใจแกประชาชนในเรื่อง “การใชสิทธิไดรูของ
ประชาชน (Right to know) และการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ”
รวมทั้งใหบริการขอมูลแกประชาชน

1.8. เผยแพรขาวสาร
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1.8.3 จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปน
เครื่องมือในการสรางความเขาใจระหวางราชการกับประชาชน และเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในดานการปองกันภัย
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ฯลฯ
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บทที่ 1
บทนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล ฉบับนี้นับเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับแรกของตําบล
โนนทอง ซึง่ มีหว งระยะเวลา 5 ป ( พ.ศ. 2553 - 2557) ซึ่งไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
“วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546” สาระสําคัญของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ ไดเนนหนักในเรือ่ งการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน การพัฒนาสังคม การบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูไ ปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยนําขอมูลจากการ
ประชาคมหมูบ า น การประชุมเพือ่ จัดทําแผนของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และจากการ
ประเมินผลในแผนพัฒนาตําบลฉบับทีผ่ า น ๆ มา ไดนาํ มาวิเคราะหเพือ่ แกไขปญหาและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโนนทองฉบับนี้ ถึงแมวาจะเนนหนักในเรื่องการแกไขปญหา
โครงสรางพื้นฐานเปนหลัก แตก็ยังมิไดละเลยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
การเมืองการบริหาร ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เพื่อใหทิศทางการพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 เปนแผนแมบทในการพัฒนา
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตําบลจากแบบเดิมมาเปนการวางแผน
พัฒนาตําบลแบบยุทธศาสตรการพัฒนาบูรณาการ จึงเปนความหวังที่จะใชแผนเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา
และความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริงตอไป
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ ของ
องคการบริหารสวนตําบล จะเอื้ออํานวยประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น และจะสามารถใชเปนแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ ประจําป 2553 - 2557 ตลอดจนใชเผยแพรเพือ่ สรางความเขาใจ และประสานความ
รวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบการดําเนินงานตอไป

( นายทองดํา อินกกผึง้ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

2

1. ดานกายภาพ

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญตําบลโนนทอง
-------------------

1.1. ที่ตั้งและขนาด ตําบลโนนทอง อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเกษตรสมบูรณ อยูหางจากจังหวัด
ชัยภูมิ 120 กิโลเมตร ตามเสนทางสายเมืองชัยภูมิ - หนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ เปนตําบลหนึ่งในจํานวน
12 ตําบลของอําเภอเกษตรสมบูรณ อยูห า งจากอําเภอ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 116 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 72,500 ไร
1.2. อาณาเขต
ตําบลโนนทอง มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลหนองโพนงาม และตําบลบานเปา
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลบานยาง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลกุดเลาะ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนองแวง และตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ตําบลโนนทองลักษณะภูมิประเทศสวนใหญประกอบดวยปาไม และภูเขา
คิดเปนรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งตําบล นอกนั้นเปนที่ราบลุมเชิงไหลเขา บริเวณตอนกลางของตําบลเปนพื้นที่
ราบ มีพื้นที่ปาไมและเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต เทือกเขาสําคัญคือ ภูนกแซว ภู
ผักขะ และภูเขียว
ลักษณะพื้นที่
ภูเขาและปาไม
ที่ราบลุม
พื้นน้ํา
รวมเนื้อที่ทั้งหมด

จํานวนพื้นที่ (ไร)
55,000
14,215
3,285
72,500

รอยละ
75.87
19.60
4.53
100

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลโนนทอง อยูใ นภูมอิ ากาศแบบมรสุมเขตรอน มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว
ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ฤดูรอน
ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน
ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
อุณหภูมิ
อุณหภูมิสูงสุดในรอบ 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2542 - 2546 ) ตําบลโนนทอง มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่
34 องศาเซลเซียส และคาเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ําที่สุด 20 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง 32
องศาเซลเซียส ถึง 41 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดจะอยูระหวาง 8 องศาเซลเซียส ถึง 22 องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิต่ําสุดที่วัดได 8 องศาเซลเซียส (25 ธ.ค.42) และ อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได 41 องศาเซลเซียส (4,5
เม.ย.44)
ฝน
ปริมาณน้าํ ฝนของตําบลโนนทอง ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ป 2542 - 2546) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
อยูในชวง 760.1 - 1,446.7 ม.ม. ฝนตกมากที่สุด ในป 2542 วัดไดถึง 1,446.7 ม.ม. จํานวนวันฝนตก 110 วัน
สวนฝนตกนอยที่สุด ในป 2546 วัดได 760.1 ม.ม. จํานวนวันฝนตก 90 วัน
1.5 การเมืองการปกครอง
ตําบลโนนทอง แบงการปกครองออกเปน 11 หมูบาน ซึ่งตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทัง้ 11 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 7,372 คน แยกเปนชาย 3,775 คน หญิง 3,597 คน มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 62.68 คน / ตารางกิโลเมตร (ตามขอมูลทะเบียนราษฎร วันที่ 30 กันยายน 2548) ดังนี้
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ตารางแสดงการปกครอง
ชื่อหมูบาน
บานโนนทอง
บานโนนเขวา
บานเลา
บานบุงสิบสี่
บานโนนหนองไฮ
บานกลาง
บานแกงตาดไซ
บานเชิงสําราญ
บานใหมนาเจริญ
บานโนนทองเมืองใหม
บานริมพรม

หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

พื้นที่
7,250
8,950
6,750
3,750
9,520
7,500
9,250
4,760
5,420
4,600
4,750
72,500

จํานวน ระยะทาง
ครัวเรือน ถึง อบต.
4
243
0.5
384
4
129
5
137
8
60
8
233
9
174
3
113
7
67
4
109
6
73
1,722

ประชากร (คน)
ชาย
หญิง
546
526
859
914
244
251
260
263
117
114
461
498
377
410
259
261
150
138
209
225
140
156
3,784
3,605

รวม
1,072
1,773
495
523
231
959
787
520
288
434
296
7,389

1.6 การบริการขัน้ พืน้ ฐาน
1.6.1 การคมนาคม

ปจจุบัน เสนทางคมนาคมระหวางหมูบาน ตอหมูบาน ตําบลตออําเภอ และจังหวัเปดนถนนราดยาง
อยูในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (สาย รพช .2009 บานยาง – บานกลาง ) ทําใหการติดตอ
ระหวางหมูบานและอําเภอจังหวัดเปนไปอยางสะดวกสบาย แตถนนสายดังกลาวก็ยังมีสภาพไมดีนัก เพราะขาด
การซอมแซมปรับปรุงมาเปนเวลานาน สวนการคมนาคมภายในหมูบานสวนใหญยังเปนถนนลูกรัง และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบางสวน สามารถใชติดตอคมนาคมอยางสะดวกในหนาแลง สําหรับฤดูฝนยังมีความลําบาก
อยูมาก ซึ่งปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ไดพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
ใหเปนถนนราดยาง หรือถนนคอนกรีตภายในหมูบ า น
ตําบลโนนทอง สามารถติดตออําเภอเกษตรสมบูรณ และจังหวัดชัยภูมิ ไดโดยรถยนต กลาวคือ มี
ทางรถยนตโดยสาร วิ่งระหวางหมูบานถึงอําเภอ และรถยนตโดยสารวิ่งระหวางอําเภอถึงจังหวัด รถยนต
โดยสารวิง่ ระหวางตําบลถึงอําเภอมี 1 สาย และจากอําเภอถึงจังหวัด มี 2 สาย
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1.6.2. การไฟฟา ตําบลโนนทอง ใชบริการของการไฟฟาสวนภูมภิ าคอําเภอเกษตรสมบูรณ ปจจุบนั
การไฟฟาไดขยายเขตและใหบริการไฟฟาครบทุกหมูบานแลว แตยังไมครบทุกหลังคาเรือน ยังมีครัวเรือนที่ยัง
ไมไดใชไฟฟาอีก 15 หลังคาเรือน เนือ่ งจากการไฟฟายังขยายเขตบริการไมถงึ
1.6.3. การประปา ราษฎรสวนใหญของตําบลโนนทอง สวนใหญจะมีระบบน้ําประปาใช แตประปา
สวนใหญเปนประปาภูเขา มี 7 หมูบาน ( ม.1 , 2 , 4 , 10, และ หมูที่ 11) ประปาแบบสูบน้ําผิวดิน 2
หมูบาน (ม. 3 และหมูที่ 8 ) และระบบประปาบาดาล 2 หมูบาน (หมูที่ 6 และหมูที่ 7) ใหญจะไดใชทุก
ครัวเรือนแตเมื่อถึงหนาแลงระบบประปาภูเขามักมีปญหาราษฎรไมสามารถใชน้ําไดอยางเต็มที่
การใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ในตําบลโนนทองนอกจากระบบประปาแลยังวไดอาศัยแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานไดจดั หาแหลงน้าํ โดย การขุดบอบาดาล อางเก็บน้าํ เหมือง
ฝาย เพียงพอตอความตองการของประชากร ในดานการอุปโภคบริโภค สวนดานการเกษตรนับวาแหลงน้าํ ยัง
ขาดแคลนอยูมาก
1.6.4. การสื่อสาร การสื่อสารของประชาชนตําบลโนนทอง ที่สําคัญคือ มีโทรศัพทสาธารณะครบทุก
หมูบาน และประชาชนบางสวนยังมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชอีกดวย ไนอกจากโทรศัพทแลวประชาชนตําบลโนน
ทองยังไดใชบริการของ ไปรษณียโทรเลข การรับรูข อ มูลขาวสารของประชาชน ตําบลโนนทองสามารถรับ
ฟงสถานีวทิ ยุได 4 แหง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทยุ จส .5 ของกรมทหารสือ่ สาร
สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ การรับภาพของสถานีโทรทัศนสวนใหญสามารถรับภาพ
จากสถานีโทรทัศนได 3 ชอง คือ ชอง 3,5,7 ไดไมชัดเจนนักตองใชจานดาวเทียมชวย

4. ดานเศรษฐกิจ

4.1. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพหลักของชาวตําบลโนนทอง เปนการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 65.44 %
ทีส่ าํ คัญไดแก การทํานา ทําไร และ ทําสวนไมผลไมยนื ตน และมีการประกอบอาชีพนอกเหนือภาค
เกษตรกรรม ประมาณ 34.56 % ดังนี้
- รับจาง
20.20 %
- นักเรียน นักศึกษา
17.25 %
- ลูกจางรัฐบาล
7.08 %
- ประกอบธุรกิจสวนตัว
0.03 %
4.2. การเกษตรกรรม
สภาพการใชที่ดิน เนือ้ ทีท่ ใ่ี ชในการเกษตรกรรมทัง้ หมดของตําบลโนนทอง มีจาํ นวน 14,215
ไร หรือ 22.74 ตารางกิโลเมตร มีการใชประโยชน ดังนี้
ใชพื้นที่
ทํานา
ทําไร

จํานวนพื้นที่ (ไร)
8,116
3,366

รอยละ
60.93
25.28
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ทําสวนไมผล ไมยืนตน
แหลงน้ําเพื่อการประมง
พื้นที่ทั้งหมด

498
1,340
13,320

3.73
10.06
100

เกษตรกรสวนใหญของตําบลโนนทองประกอบอาชีพ การทํานา และ การทําไร พืชไรที่สําคัญ
ไดแก ออย ถั่วเหลือง และไมผล พืชที่สําคัญและทํารายไดใหกับเกษตรกรตําบลโนนทองที่สําคัญ
ไดแก ขาวนาป ออย ถั่วเหลือง พริก และไมผล เปนตน
การปศุสัตว
การเลี้ยงสัตวของเกษตรกรตําบลโนนทอง จะมีลักษณะการเลี้ยงเปนรายยอย หรือการเลี้ยงภายใน
ครัวเรือน เพือ่ เปนเงินออม และใชเปนอาหาร ไดแก
1) การเลี้ยงโคเนื้อ จะกระจายไปทั่วทุกหมูบาน
2) การเลี้ยงสุกร เปนการเลี้ยงแบบออมเงินในครัวเรือน
3) การเลี้ยงสัตวปก เกษตรกรมีการเลี้ยงไก เลี้ยงเปด เลี้ยงหาน
4) การเลี้ยงกระบือ มีการเลี้ยงเปนสวนนอย สวนมากเลี้ยงไวเพื่อจําหนายเวลาขัดสนเงินทอง
การประมง
การทําประมงในพืน้ ทีต่ าํ บลโนนทอง จะเปนประมงน้าํ จืด คือ จับปลาจากแหลงน้าํ ธรรมชาติ
และการขุดบอเลี้ยงปลา แตยังนับวาเปนสวนนอย
4.3. การอุตสาหกรรม
ตําบลโนนทอง มีจาํ นวนโรงงานทั้งสิ้น
รายการ
จํานวน
1.โรงงานประเภทโรงสีขา วทัง้ หมด
32
2. โรงงานขนาดเล็ก(เงินทุนนอยกวาหรือเทากับ 1 แสนบาท)
32
3. โรงงานขนาดเล็ก (เงินทุนมากกวา 1 แสน ถึง 1 ลาน)
รวม
32
4.4. การพาณิชย
ตําบลโนนทอง เปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรเปนหลัก สินคาสงออกจึงเปนผลิตผลทาง
การเกษตรเกือบทั้งสิ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยูกับปริมาณและระดับราคาผลผลิตผลการเกษตร
เกษตรกรรายยอยจะขายผลผลิตใหกับพอคาทองถิ่นเพราะมีปญหาการขนสง พอคาทองถิ่นจึงมีสวนสําคัญใน
การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายยอยไปสูพอคารายใหญ รานคาสวนใหญในตําบลจะเปนรานคาปลีก
และขายของเบ็ดเตล็ด
4.5. การทองเที่ยว
การทองเทีย่ วตําบลโนนทอง มีแหลงทองเทีย่ วตามธรรมชาติ เชน ภูเขา น้าํ ตกแกงตาดไซ เขือ่ น
ชลประทานน้ําพรม โดยเฉพาะอยางยิ่งภูคิ้ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ตั้งอยูในพื้นที่
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บานโนนหนองไฮ ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเปนทุงหญาธรรมชาติ เนื้อที่
ประมาณ 1,500 ไร ทิศเหนือเปนหนาผาสูงชัน สวนดานอื่นลาดต่ําลงไปตรงยอดเขาที่สูงที่สุด มีสภาพเปนลาน
หินกวางยื่นออกมาจากหนาผา เปนจดชมวิวที่สวยงามมากที่สุด ภูคิ้ง เปนยอดเขาสูง 1,158 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล สูงเปนอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสานรองจากภูหลวง ภูเรือ เขาแหลม และภูกระดึง ตามลําดับ
ตอนกลางคืนอากาศจะหนาวจัดทุกฤดู
4.6. แรงงาน
แรงงานตําบลโนนทอง สวนมากจะประกอบ
อาชีพใน ภาค เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก
นอกจากนี้ ยังมีการจางงานอยางอืน่ เชน ผูไ ปทํางานตางประเทศ และยังมีการเคลือ่ นยายแรงงานจากจังหวัด
เปนชวงๆ ระหวางเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ของทุกป จะมีการวาจางคนงานไปตัดออยที่จังหวัดกาญจนบุรี
ลพบุรี นครสวรรค นครปฐม ประจวบคีรขี นั ธ และเพชรบุรี และบางสวนก็ไปทํางานยังโรงงานในกรุงเทพฯ
และจังหวัดใหญอื่นๆ อีกจํานวนมาก
4.7. การเงินการธนาคาร
ตําบลโนนทอง ไมมธี นาคารในพืน้ ที่
5. ดานสังคม
5.1. การศึกษา ตําบลโนนทอง มีสถานบริการการศึกษาดังนี้
1. การศึกษากอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็ก และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด) ตามรายละเอียด ดังนี้
จํานวน นักเรียน (คน)
หมายเหตุ
โรงเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ศูนยพัฒนาเด็กบานโนนทอง
55
45
100 กรมพัฒนาชุมชน
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑบานโนนเขวา
15
21
36
กรมการศาสนา
รวม
70
66
133
1) การศึกษาสังกัด (สพฐ.) มีตั้งแตกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ดังนี้
จํานวน นักเรียน (คน)
โรงเรียน
รวม (คน)
กอนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบานโนนทอง
99
99
โรงเรียนบานโนนเขวา
32
133
165
โรงเรียนบานบุงสิบสี่ราษฎรบํารุง
16
122
75
213
โรงเรียนบานโนนหนองไฮ
0
35
35
โรงเรียนบานกลางแกงตาดไซ
14
55
69
โรงเรียนบานแกงตาดไซ
23
93
116
รวม
85
534
75
697
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5.2. การศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สําหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยกอน ยังคงมีอยูทั่วไป
สถิติเกี่ยวกับดานศาสนา มีดังนี.้ 1) วัดทั้งหมด
5
วัด
2) ที่พักสงฆ
8
วัด
3) วัดราง
แหง
4) โบสถคาธอลิค
แหง
5) โบสถโปรแตสแตนท
- แหง
6) มัสยิด
- แหง
7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
- แหง
8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี แหง
9) ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย
ศูนย
10) วัดพัฒนาตัวอยาง
แหง
11) หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล
แหง
5.3. การสาธารณสุข
ตําบลโนนทอง มีสถานีอนามัย จํานวน 2 แหง ซึง่ พอจะบําบัดความเจ็บปวยของประชาชนได
ในระยะเริ่มตน และเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา แตการใหบริการยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวย
ภายในตําบล ทัง้ นี้ เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในดานนี้
ตารางแสดงอัตราสวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข/ประชากร
ประเภทบุคลากร
จํานวน
ทันตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ
1
นักวิชาการสาธารณสุข
2
เจาหนาที่บริหารประจําสถานีอนามัย
2
สถานีอนามัยระดับตําบล - หมูบ า น
กองทุนยาประจําหมูบ า น
อาสาสมัครประเภทตาง ๆ
อสม.

อัตราสวนบุคลากร/ปชช.

1 : 1,454.20

2
11

แหง
หมูบ า น

150

คน

9
รสทป.
อปพร. 138 คน

415

คน

5.4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การรักษาความสงบเรียบรอย
ตําบลโนนทอง มีสถานีตํารวจอยู 1 แหง แตไมมีเจาหนาที่ตํารวจอยูประจํา แต อบต.โนนทอง ก็
ไดระดมกําลังทั้งฝายกํานัน ผูใหญบาน และประชาชน โดยการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมใหมากที่สุด และประสานการปฏิบัติ
กับหนวยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อใหเกิดผลในการปองกันและ ปราบปรามอาชญากรรม

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.1. ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ํา
น้ําอุปโภคบริโภค ตําบลโนนทอง มีประชากรทัง้ สิน้ 7,378 คน และมีจํานวนหมูบานที่ไดใช
น้าํ ประปา ทัง้ 11 หมูบาน ราษฎรสวนใหญของตําบลโนนทอง สวนใหญจะมีระบบน้ําประปาใชแตเปน
ประปาภูเขา มี 7 หมูบาน ( ม.1 , 2 , 4 , 5 , 9 , 10, และ หมูที่ 11) ประปาแบบสูบน้ําผิวดิน 2 หมูบาน (ม. 3
และหมูที่ 8 ) และระบบประปาบาดาล 2 หมูบาน (หมูที่ 6 และหมูที่ 7) ใหญจะไดใชทุกครัวเรือนแตเมื่อถึง
หนาแลงระบบประปาภูเขามักมีปญหาราษฎรไมสามารถใชน้ําไดอยางเต็มที่
การใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ในตําบลโนนทองนอกจากระบบประปาแลยังวไดอาศัยแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานไดจดั หาแหลงน้าํ โดย การขุดบอบาดาล อางเก็บน้าํ เหมือง
ฝาย เพียงพอตอความตองการของประชากร ในดานการอุปโภคบริโภค สวนดานการเกษตรนับวาแหลงน้าํ ยัง
ขาดแคลนอยูมาก
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ตําบลโนนทอง ราษฎรสวนใหญทป่ี ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ตองอาศัย
แหลงน้ําตามธรรมชาติ และที่สรางขึ้นเพื่อใชในทางเกษตรกรรมดังนี้
ก. แหลงน้ําผิวดิน ที่สําคัญไดแก
- ลําน้าํ พรม ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขา พญาฝอ ไหลผานตําบลทุง ลุยลาย อําเภอคอนสาร
ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ
- ลําหวยฉาง ตนน้าํ อยูบ ริเวณเทือกเขาภูเขียว บานแกงตาดไซ ตําบลโนนทอง
- ลําหวยหิน ตนน้าํ อยูบ ริเวณภูนกแซว บานโนนเขวา ตําบลโนนทอง
- ลําหวยหวาย ตนน้ําอยูบริเวณภูนกแซว บานโนนทอง ตําบลโนนทอง
ข. แหลงน้ําใตดิน ปริมาณน้าํ ใตดนิ ของตําบลโนนทอง เฉลีย่ ประมาณ 20 - 50 แกลลอนตอนาที
น้ําที่ขุดไดบริเวณนี้มีคุณภาพดี เกษตรกรบางสวนไดใชประโยชนจากแหลงน้ําใตดิน
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ค. แหลงน้ําชลประทาน
แหลงน้ําชลประทานที่อยูภายในตําบลโนนทอง ประกอบดวย
1) โครงการชลประทานน้าํ พรม (บานโนนเขวา) ความจุ 3.2 ลานลูกบาศเมตร พื้นที่รับ
ประโยชนทั้งสิ้น 40,000 ไร
2) โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อางเก็บน้ําหรือฝายน้ําลน) ไดแก โครงการอางเก็บน้าํ หวย
หิน โครงการอางเก็บน้าํ หวยลิน้ ควาย โครงการอางเก็บน้าํ ตาดโตน และฝายน้าํ ลนลําหวยฉาง
ง. สถานีสูบน้ําดวยพลังแสงอาทิตย
ตําบลโนนทอง มีสถานีสบู น้าํ ดวยพลังแสงอาทิตย จํานวน 1 แหง ตั้งอยูหมูที่ 11 ตําบล
โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม และขจัดปญหาความแหงแลง
ของพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน สรางตามโครงการอิสานเขียว
จ. ปาไมและทรัพยากรสัตวปา
ตําบลโนนทอง มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 72,500 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ปาไมถึง 55,000 ไร หรือ
ประมาณ 75.87 % ของพื้นที่ทั้งตําบล สภาพปาของตําบลโนนทอง ถือวามีสภาพปาที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง
จังหวัดชัยภูมิ และของประเทศไทย และเปนตนกําเนิดแมน้ําสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตคนหลายจังหวัด เชน แมน้ํา
พรม แมนาํ้ เชิญ ลําหวยฉาง และลําหวยลําธารตางๆ อีกจํานวนมาก
6.2 ดานสิ่งแวดลอม
ตําบลโนนทอง สภาพสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป นับวายังอยูในสภาพที่ดีมากแหงหนึ่ง ของ
ประเทศเลยก็วาได เพราะสภาพพื้นที่ที่ไมเอื้อตอการลงทุน รวมทั้งไมเปนทางผานของตําบลอื่น ๆ จึงทําให
สภาพสิ่งแวดลอมอยูในสภาพสมบูรณ ไมวาจะเปนทางดานสิ่งแวดลอมทางน้ําซึ่งตําบลโนนทอง เปนตําบลที่
อยูตนน้ําพรม สิ่งแวดลอมทางดานแหลงน้ํา จึงไมมีปญหามากนัก จะมีก็เพียงแตปญหาการใชสารเคมีของ
ประชาชน ซึ่งอาจจะทําใหผูใชน้ําซึ่งอยูในลําดับถัดไปไดรับผลกระทบจากสวนนี้ สวนสิ่งแวดลอมดานปาไม
นับวาเปนโชคดีของตําบลที่ พื้นที่สวนใหญของตําบลเปนพื้นที่ปาไมซึ่งอยูในสภาพที่สมบูรณมากแหงหนึ่งของ
ประเทศ ไมวาจะเปนดานความหลากหลายทางดานชีวภาพ เพราะพื้นที่ของตําบลสวนใหญคาบเกี่ยวกับเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ซึ่งมีจุดที่สิ่งแวดลอมยังคงความเปนธรรมชาติมากที่สุด และเปนที่สนใจของผูชอบ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเปนสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด ก็คือ “ภูคิ้ง”

7. ศักยภาพในตําบล

5.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
( 1 ) จํานวนบุคลากร มีจาํ นวน 24 คน ดังนี้
ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน
ตําแหนงในสวนการคลัง
จํานวน 5 คน
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ตําแหนงในสวนโยธา
จํานวน 2 คน
ตําแหนงในสวนสาธารณสุข จํานวน - คน
ตําแหนงในสวนสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน
ตําแหนงในสวนการศึกษา
จํานวน 1 คน
ตําแหนงในสวนการศึกษาฯ ตอ จํานวน 7 คน
( 2 ) ระดับการศึกษาของบุคลากร(เจาหนาที่และพนักงานจาง) ที่ปฏิบัติงานใน อบต.โนนทอง
ระดับประถมศึกษา 1 คน
ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 10 คน
ระดับปริญญาตรี 13 คน
( 3 ) รายไดจริงขององคการบริหารสวนตําบลโนนทอง เมื่อป 2551
เปนเงิน 13,821,143.97 บาท แยกเปน
รายไดทอ่ี งคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 49,472.09 บาท
รายไดจากภาษีทองถิ่นที่รัฐจัดเก็บให 97,440 บาท
รายไดจากภาษีที่รัฐบาลแบงให 7,186,869.88
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,487,362 บาท
5.2 ศักยภาพดานการเกษตร ตําบลโนนทองมีกลุมดินที่เหมาะสมแกการเกษตรประมาณรอยละ 90
ของพื้นที่ทั้งตําบล ลุมน้ําพรมเปนลุมน้ําที่สําคัญของตําบล จึงสงผลใหผลผลิตจากการเกษตรกรรมเปนสาขา
การผลิตที่ทําเงินรายไดใหแกตําบลสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการผลิตในสาขาอื่น ๆ
5.3 ศักยภาพดานชุมชนและพื้นที่
พื้นที่สวนใหญของตําบลโนนทอง เปนพื้นที่ราบลุมเชิงเขา และมีลําน้ําพรมไหลผานตลอดทุก
หมูบานในตําบลจึงทําใหเปนแหลงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญทุกชนิด เชน ไมผล และพืช
เกษตรกรรมทุกชนิด ตลอดจนมีความเหมาะสมดานการเลีย้ งสัตวตา ง ๆ ลักษณะการตัง้ หมูบ า นของชาวบาน
ในตําบลโนนทอง ตัง้ หมูบ า นเปนแบบยาวไปตามถนนลาดยาง สายบานยาง – บานกลาง และเปนไปตามลําน้ํา
พรม และมีแตเครือญาติที่ไดตั้งถิ่นฐานอยูทําใหมีความสามัคคีกันพอสมควรในการพัฒนาตําบล
5.4 ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว
จากการที่ตําบลที่มีทรัพยากรทองเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพที่จะเปนเมืองทองเที่ยวของ
อําเภอและจังหวัด จากสภาพภูมปิ ระเทศทีส่ วยงาม แหลงทองเทีย่ วประเภทธรรมชาติมากมาย ทัง้ ปาเขา น้าํ ตก
สวนหิน ลวนเปนปจจัยที่เสริมการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลและภาคเอกชน ไดมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนตําบลที่มีสภาพปาไมสมบูรณ มีเขตรักษาพันธุสัตวปา จึงทําใหตําบล
โนนทอง มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของอําเภอ ดังนี้
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1. ภูคิ้ง นับวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของตําบลโนนทอง ตั้งอยูหมูที่ 5 บานโนนหนองไฮ
ภูคิ้งมีสภาพเปนที่ราบมีทุงหญาเขียวขจี และมีกอนหินรูปทรงแปลกตาตั้งอยูทั่วไป ในแตละปจะมีผูไปเที่ยวชม
ณ ที่แหงนี้เปนจํานวนมาก
2. เขื่อนชลประทานน้ําพรมบานโนนเขวา ตั้งอยูหมูที่ 2 บานโนนเขวา มีสภาพเปนอางเก็บ
น้าํ ขนาดเล็ก สองฝง มีสภาพธรรมชาติทส่ี วยงาม มีปา ไมภเู ขา ตลอดสองฝง ลําน้าํ พรม ปจจุบนั มีแพขนาดเล็ก
สําหรับไวบริการนักทองเที่ยว
3. แกงตาดไซ ตั้งอยูหมูที่ 7 บานแกงตาดไซ มีสภาพเปนธารน้าํ มีโขดหินสองฝง มีปา ไม
และธรรมชาติที่สวยงามสามารถที่จะพัฒนาเปนที่ลองแกงหรือเรือแคนนูได ปจจุบันในวันหยุดราชการจะมีผูมา
ทองเที่ยวหรือพักผอนเปนจํานวนมาก

2.3 ผลการพัฒนาตําบลในระยะที่ผานมา
ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
(ก) ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ไดรบั ผลโดยตรงจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหการขยายตัวดาน
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางชาๆ ตอเนื่อง ประกอบกับขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานที่ไมเอื้อตอการลงทุน การ
ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ สิ่งเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงตอการลงทุนในพื้นที่ และโครงสรางเศรษฐกิจ
หลักยังขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะประสบปญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา ตนทุนการผลิต
สูง เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น คาครองชีพสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้ ภาคราชการไดเริ่ม
ดําเนินการแกไขปญหา โดยนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีการใชการรวมกลุมจัดหา
เงินทุนราษฎร ในการพัฒนาหาอาชีพเสริม มีเปาหมายใหเกิดการกระจายรายไดแกราษฎร และเริม่ มีความ
รวมมือของภาครัฐและเอกชน ผลักดันเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีชื่อเสียง สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
มาเยี่ยมชม ซึ่งจะทําใหทองถิ่นสามารถทํารายไดจากการทองเที่ยวไดจํานวนมาก
(ข) ดานโครงสรางพื้นฐาน ผลการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน ในเรือ่ งการคมนาคมไดรบั การพัฒนา
คอนขางมาก เพือ่ แกไขปญหาการตมนาคมของประชาชนในตําบล และการพัฒนาดานแหลงน้าํ ก็ไดรบั การ
พัฒนาคอนขางมาก เนือ่ งจากตองรองรับภาคเกษตรกรรม โดยมีทง้ั การกอสรางฝาย การขุดลอก สําหรับการ
จัดทําประปาหมูบาน แตยังไมเพียงพอกับความตองการของพื้นที่ และมีแนวทางในการจัดสรรน้ําอยางเปน
ระบบ สามารถแกปญ
 หาการขาดแคลนน้าํ ในฤดูแลง ในเรือ่ งการกอสรางเสนทางคมนาคมนัน้ ถนนภายใน
หมูบ า น ไดรบั การพัฒนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะเสนทางหลักภายในหมูบ า น ทําใหเสนทางขนสงผลผลิตใน
ตําบลไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้น แตยังคงมีความตองการความจําเปนอีกจํานวนมากที่ยังตองพัฒนา ทั้งนี้จะตอง
มีการจัดลําดับความจําเปนประโยชนที่จะไดรับจัดเรียงลําดับจากขอเท็จจริง สุดทายในเรื่องของไฟฟา โทรศัพท
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ยังมีความตองการขยายเขตไฟฟาเพิม่ เติม ความตองการโทรศัพทสอ่ื สาร อีกมากในพืน้ ทีห่ า งไกล ซึง่ ปจจุบนั
เปนสิ่งจําเปนรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
(ก) ดานสังคม มีโครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรม โดยมีการจัดตั้ง
กลุม สตรี กลุม เยาวชน จัดตัง้ ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบ า น โครงการตางๆ สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตนเอง มีการบริหารงานกันเองในชุมชน โดยจะดูแลทัง้ ในดาน
การเสริมสรางรายได การจัดสวัสดิการชุมชนตลอดจนดํารงเอกลักษณของชุมชน พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
นอกจากนี้โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนยังชวยในดานการปองกันยาเสพติดแกเยาวชน ควรมี
โครงการสงเสริมชุมชนในลักษณะที่ใหชวยเหลือตนเองอยางตอเนื่อง และภาครัฐควรคอยใหความชวยเหลือ
คําปรึกษาแกชมุ ชน เพือ่ พัฒนาชุมชนใหสามารถพึง่ ตนเองไดอยางแทจริงตอไป
(ข) ดานคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ มีการจัดบริการสาธารณสุข โดยมีพน้ื ฐานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค มีการจัดโครงการรณรงคใหประชาชนมีความรูใ นเรือ่ งสุขภาพ การออกกําลัง
กาย การปองกันโรคติดตอ การปองกันยาเสพติด กระจายลงสูห มูบ า นไดอยางคอนขางทัว่ ถึง ทําใหสภาพ
ภาวะอัตราการเกิดโรค และการตายมีปริมาณนอยลง การรวมมือของชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ มีมากขึน้
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทํา
ใหประชาชนเกิดความตระหนัก และรูสึกหวงแหนเห็นถึงประโยชนของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
จัดตั้งกลุมเพื่อกําหนดเขตปาชุมชนของหมูบาน ประชาชนเขามารวมกลุมปลูกปา อนุรักษปาไมตนน้ําลําธาร
นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกตนไมบริเวณสองขางทาง และในบริเวณที่สาธารณะตาง ๆ ทั้งนี้ควรมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาที่ไดรับ เนื่องจาก
ทองถิ่นและชุมชนตางๆ กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้น การใชทรัพยากรธรรมชาติมีมากสงผลใหสิ่งแวดลอมมีปญหา
มากขึ้นเปนลําดับ
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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สวนที่ 3
แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
-----------------------

1. วิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล
วิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล 5 ป 2553 - 2556 พอที่จะสรุปไดดังนี้
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนใหเข็มแข็งสามารถเกื้อกูลสมาชิก
ในกลุม และแกไขปญหาชุมชนไดเอง
2 สงเสริมสังคมการเกษตรใหเปนไปในแนวทฤษฏีใหมและการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
เสริมสรางความสามารถในการดําเนินธุระกิจการเกษตรใหเข็มแข็ง
3 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น
4 เตรียมชุมชนเมืองใหพรอมรองรับความเจริญเติบโตของสังคมเมืองและเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
5 พัฒนาแหลงทองเที่ยว และอุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ใหเปนที่รูจักแพรหลายสามารถทํารายไดใหแก
ทองถิ่น
6 บริหารจัดการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาคนและสังคม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
ใหประชาชนทุกคนในตําบล
1. ใหประชาชนมี
- ฉีดพนสารเคมีกาํ จัดแมลง และพาหะนําโรคตาง
โนนทองไมต่ํากวารอยละ 75 มี ๆ รวมทั้งรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย
สุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคตาง ๆ สุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยตาง - ปองกันการเกิดไขเยี่ยวหนูโดยการกําจัดหนูโดย
ๆ
ใชสารเคมีและวิธีอื่น ๆ
- ใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตขาด
2. สนับสนุน
การศึกษาของเด็ก ใหเด็กภาคบังคับทุกคนมีโอกาส แคลนทุนทรัพย
ไดรบั การบริการการศึกษาจาก - การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
นักเรียน
รัฐอยางเพียงพอ
- รณรงคใหประชาชนรักษาขนบธรรมเนียม
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ประเพณีทองถิ่น
3. เพื่อบํารุงรักษา
ทุกคนเกิดความรักและหวงแหน - จัดงานเนือ่ งในวันสําคัญทางศาสนา และ
ขนบธรรมเนียม
และประเพณีอันดี ประเพณีอนั ดีงามแตโบราณกาล ประเพณีตา ง ๆ
งามของทองถิน่
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1. แผนงานพัฒนาคนและสังคม (ตอ)
วัตถุประสงค
เปาหมาย
4. ตองการใชชมุ ชน ใหตาํ บลโนนทองเปนตําบล
ชุมชนเข็มแข็งอยางแทจริงอยาง
เข็มแข็ง
นอย 2 หมูบานภายในป 2549
ใหประชาชนในตําบลไมนอยกวา
5. ใหประชาชนมี
กิจกรรมการกีฬา รอยละ 60 มีสวนรวมในกิจกรรม
การกีฬาและนันทนาการตาง ๆ
และนันทนาการ
ตางๆ

-

ใหประชาชนทุกคนในตําบล
6. ใหประชาชนไดรับ ไดรบั การบริการดานการปองกัน
การบริการดานการ และบรรเทาสาธารณะภัยจากรัฐ ปองกันและบรรเทา พอสมควร
สาธารณะภัย
ใหตาํ บลโนนทองเปนตําบล
7. ใหประชาชนเลิก ปลอดยาเสพติดภายในป 2549 ติดยาเสพติด
ใหคนชรา คนพิการ และผูป ว ย 8. ใหคนชรา คนพิการ รายแรงทุกคนไดรับเงินสวัสดิการ
และผูปวยรายแรง จากรัฐเพื่อการดํารงชีวิตตอไป ไดรบั การบริการ
จากรัฐพอสมควร

แนวทางดําเนินการ
สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ
ใหความรู ความเขาใจ และใหประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของคําวาชุมชนเข็มแข็ง
จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จัดงานประเพณีตา ง ๆ
กอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติดในหมูบาน
กอสรางสวนสาธารณะสําหรับชุมชน
จัดทําโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ตางๆ
จัดซื้อเรือทองแบนเพื่อชวยเหลือผูประสพภัยน้ํา
ทวม
จัดซื้อถังน้ําดับเพลิง รวมทั้งรถดับเพลิง
จัดทําโครงการชวยเหลือผูประสพภัยธรรมชาติ
จัดตั้งศูนยวิทยุสื่อสารของตําบลเพื่อแจงขาวตางๆ
จัดทําโครงการตานยาเสพติดในรูปแบบตาง ๆ
สงเสริมสนับสนุนการปราบปรามผูกระทําผิดยา
เสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง
จัดทําโครงการสงเคราะห คนชรา คนพิการ
และผูปวยจากโรครายแรงใหไดรับเงินสงเคราะห
เพื่อการดํารงชีวิต
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2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
1. ใหประชาชนมี
ใหประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอคน/ - สงเสริมกิจกรรมและกลุมอาชีพตาง ๆ ใหคน
อาชีพที่มั่นคงและมี ปไมนอยกวา 25,000 บาท
ยากจนในรูปแบบตางๆ
รายไดเพียงพอตอ ภายในป 2553
- สงเสริมการตลาดแกเกษตรกรรายยอย
การดํารงชีพ
- การสงเสริมการตลาดชุมชน และสินคาพื้นเมือง
- สนับสนุนธุรกิจรานคาชุมชน กองทุน ธนาคาร
หมูบาน
- การแทรกแซงราคาพืชผล การสรางยุง ฉาง
- สงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
- พัฒนาและสนับสนุนการทองเที่ยวของตําบล
รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
- การแกไขปญหาการวางงานโดยการจัดทํา
โครงการจางแรงงานราษฎรในพืน้ ที่
3. แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
- ใหการคมนาคมทัง้ ทางบก
1. ใหการคมนาคม
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมูบาน
ทางน้าํ ในตําบลโนนทองใช - กอสรางสะพานขามลําน้าํ พรมระหวางบานใหม
ของประชาชน
การไดดีทุกฤดูกาล
เปนไปอยางรวดเร็ว
นาเจริญ กับบานโนนหนองไฮ
- ซอมและปรับปรุงถนนลูกรังภายในตําบล
- ซอมและปรับปรุงถนนทางเชื่อมระหวางหมูบาน
ทุกสายใหดีตลอดทุกฤดูกาล
- ซอมและกอสรางถนนลาดยางเขาสูพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวของตําบล
- ใหประชาชนทุกคนไดรับ
- ขยายเขตบริการไฟฟาภายในตําบลอยางทั่วถึง
2. ใหประชาชนมี
บริการดานการไฟฟาอยาง - ติดตัง้ ไฟสองสวางสาธารณะใหเพียงพอกับความ
ไฟฟาสาธารณะใช
เพียงพออยางนอยรอยละ 90 ตองการของประชาชน
อยางเพียงพอ
3. ใหมรี ะบบระบาย - ใหมีระบบระบายน้ําเสียออก - กอสรางระบบระบายน้ํา และทอระบายน้ําภายใน
จากชุมชนเพื่อปองกันน้ําทวม ชุมชนเพื่อปองกันน้ําทวมขัง
น้ําของชุมชนเพื่อ
ขัง ภายในป 2553
- จัดทําประชาคมตําบลในการกําหนดวางแผนผัง
ปองกันน้ําทวมขัง
- เพือ่ กําหนดเขตและแนว
พัฒนาตําบล
4. ใหชมุ ชนมีการ
ทางการพัฒนาตําบลในดาน
กําหนดวางแผนผัง
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พัฒนาตําบล
ตาง ๆ
4. แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
1. ใหประชาชนมีน้ํา - อยางนอยรอยละ 80 ของ
ใชอยางเพียงพอตอ ครัวเรือนในตําบลโนนทอง
การอุปโภคและ
บริโภค

-

2. ใหประชาชนมีน้ํา - อยางนอยรอยละ 90 ในการทํา
ใชอยางเพียงพอตอ การเกษตรในฤดูฝน และไมต่ํา การทําการเกษตร กวารอยละ 20 ในฤดูแลง
-

5. แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค
เปาหมาย
1. ใหประชาชนใน
- ประชาชนในตําบลโนนทองทุก
ตําบลมีสวนรวมใน หมูบานไมนอยกวางรอยละ 80
รูปแบบประชาคม
ของจํานวนประชากรที่มีอยูจริง
ตําบล
โดยไมไดอพยพไปหางานทีอ่ น่ื
- สมาชิก อบต. พนักงานสวน
2. เพือ่ พัฒนาบุคลากร
ตําบลที่ปฏิบัติงานในตําบล
ของตําบลใหมี
ทุกคน และสถานที่
ความรูคุณธรรมและ
ปฏิบตั งิ านของตําบล
จริยธรรมใน
การปฏบัตงิ านและ
ใหการบริการ
ประชาชนอยาง
เพียงพอและมี
- ประชาชนทุกคนในตําบลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
หนาที่เสียภาษี

-

-

-

แนวทางดําเนินการ
ขยายเขตประปาหมูบาน
กอสรางและพัฒนาระบบประปาใหสามารถ
บริการไดอยางดีในทุกฤดูกาล
จัดหาพาชนะเก็บกักน้ําไวสําหรับใชในฤดูแลง
ปรับปรุงและซอมแซมบอบาดาลที่มีอยูเดิมให
สามารถใชงานไดดี รวมทัง้ เจาะบอบาดาลใหม
กอสรางฝาย ทํานบ เพื่อกักเก็บน้ําไวอยางเปน
ระบบตามเชิงเขา
ขุดลอกแหลงน้ําที่มีอยูเดิมเพื่อใหสามารถกักเก็บ
น้ําไดมากขึ้น
เสริมสันฝายที่มีอยูเดิมเพื่อใหสามารถกักเก็บน้ํา
ไดมากขึ้น

แนวทางดําเนินการ
จัดทําโครงการประชาคมตําบลโดยอาจออกใน
รูปแบบการประชุมสภา อบต.สัญจร หรือ
รูปแบบอืน่ ๆ
ประชาสัมพันธการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบล
กําหนดระเบียบ กฎเกณฑ สรางจิตสํานึกและ
แนวทางการทํางานใหมคี วามโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
ใหพนักงานอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ
จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่
ปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอบริการ
ประชาชน
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3. ให อบต.มีรายไดที่
เพิ่มขึ้น

- ประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักการเสียภาษีใน
รูปแบบตาง ๆ
- ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดการใหบริการ
ประชาชนทัง้ ในและนอกสํานักงานในการบริการ
ประชาชนในดานตาง ๆ

5. แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร (ตอ)
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
4. ใหประชาชนมี
- ประชาชนในตําบลโนนทองไม - อบรมใหความรูใ นกิจการของ อบต.
ความรูค วามเขาใจ
ต่ํากวารอยละ 90
- อบรมใหความรูเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ
การทํางานของ อบต
เกี่ยวกับกิจกรรมของ
- อบรมใหความรูใ นระบอบประชาธิปไตยใน
อบต.การบริหารการ
ระบอบที่มีพระมหากษัตรเปนประมุข
ปกครอง ในระบอบ
- อบรมหรือออกประชาคมใหความรูในเรื่องของ
ประชาธิปไตย
การเลือกตั้งทุกระดับ
กิจกรรมการเลือกตั้ง
ทุกระดับ
6. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
1. ใหประชาชนมี
- ประชาชนบานแกงตาดไซ - ทําโครงการสรางจิตสํานึกรักษา
จิตสํานึกและ
บานกลาง ใหมนาเจริญ บาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน
ตระหนักในการ
เชิงสําราญ บานโนนเขวา
ในตําบล
รักษา
บานเลา ไมต่ํากวารอยละ 75 - ทําโครงการปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมโครงการ
และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชนในตําบล
และสิ่งแวดลอม
- ทําโครงการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของตําบลไมวาจะเปนเรื่องของแหลง
น้ํา ปาไม การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
- สนับสนุนเจาหนาที่กรมปา
การบําบัดน้ําเสีย
2. ใหประชาชนลดการ ไมและประชาชนทุกคนใน
ตําบลโนนทอง
ทําลายทัพยากร
- สนับสนุนการปราบปรามของเจาหนาที่แกผูกระทํา
ธรรมชาติและ
ผิดกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน การ
สิ่งแวดลอม
ตัดไม การลาสัตว การบุกรุกทีส่ าธารณะ การทิง้
ขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
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7. แผนงานพัฒนาอื่น ๆ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
1. ตองการใหตําบลเปน - ภูคิ้ง , แกงตาดไซ , น้ําตก - สงเสริมการทองเที่ยวโดยจัดทําโครงการ
แหลงทองเที่ยวของ
หวยน้ําสม , อางเก็บน้าํ ตาด กิจกรรมเผยแพรแหลงทองเที่ยวของตําบล
อําเภอเกษตรสมบูรณ
โตน , อางเก็บน้ํา
- ตกแตงปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวใหมีความ
ชลประทานบานโนนเขวา สวยงาม
- จัดงานบริเวณแหลงทองเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ
2. ใหตาํ บลเปนชุมชนทีม่ ี - บานโนนหนองไฮ หมูท ่ี 5 ใหประชาชนไดรับรู
- อบรมใหความรูและสนับสนุนประชาชนใหเปน
ความเข็มแข็ง
บานโนนเขวา หมูท ่ี 2
หมูบ า นชุมชนเข็มแข็ง
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สวนที่ 3
แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
2553
2554
2555
2556
2557
รวม เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
500 ม. 100 ม.
1. แผนงาน
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
180,000
พัฒนา
ภายในหมูบาน หมูที่ 7
180,000 104 ม.
180,000 103 ม.
180,000 102 ม.
180,000 101 ม.
500 ม. 100 ม.
โครงสราง - กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
180,000
พืน้ ฐาน
ภายในหมูบาน หมูที่ 2
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
500 ม. 100 ม.
180,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 3
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
180,000 100 ม.
500 ม. 100 ม.
180,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 6
1,000 ม. 200 ม. 400,000 200 ม. 400,000 200 ม. 400,000 200 ม. 400,000 200 ม. 400,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 5
180,000 104 ม.
180,000 103 ม.
180,000 102 ม.
180,000 101 ม.
500 ม. 100 ม.
180,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 8
500 ม. 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000
- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 4
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1. แผนงาน - กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก 500 ม. 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000 100 ม. 180,000
พัฒนา
ภายในหมูบาน หมูที่ 10
180,000
180,000 100
180,000 100
180,000 100
180,000 100
โครงสราง - กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก 500 ม. 100
ม.
ม.
ม.
ม.
พืน้ ฐาน
ม.
ภายในหมูบาน หมูที่ 1
4,000,000
1 แหง
- กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
1 แหง
เหล็กขามลํานาพรมจากบาน
ใหมนาเจริญ - บานโนนหนอง
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
ไฮ
15,000 ม.
3,000 ม.
3,000 ม.
3,000 ม.
3,000 ม.
3,000 ม.
- ซอมปรับปรุงถนนลูกรังทุก
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
เสนทางภายในตําบล
5,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
- กอสรางทางลาดยางจากปาก
ทางเขาบานโนนทองถึงอางเก็บ
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
น้าํ ตาดโตน
5,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
1,000 ม.
- ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง
รพช.สาย ชย 2009 บานยาง บานกลาง
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง
2553
2554
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
100 ม. 30,000 100 ม. 30,000
1. แผนงาน - ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบ า น
500 ม.
พัฒนา
โนนทองเมืองใหม หมูที่ 10
60 ม. 20,000 61 ม. 20,000
โครงสราง - ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบ า น
300 ม.
พืน้ ฐาน
บุงสิบสี่
4,000
6 จุด
4,000
6 จุด
30 จุด
- ติดตัง้ ไฟสองสวางสาธารณะ
ตามทองถนนภายในชุมชน
200 ม. 100,000 200 ม. 100,000
1,000
ตําบล
- กอสรางระบบระบายน้ําภายใน ม.
200 ม. 100,000 200 ม. 100,000
หมูบานโนนเขวา
- กอสรางระบบระบายน้ําภายใน 1,000 ม.
- 1 ครั้ง
1 ครั้ง
หมูบ า นโนนทอง
5 ครั้ง
- ทําประชาคมตําบลเพื่อกําหนด
แนวทางการพัฒนาตําบล

2555
2556
2557
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
30,000
100 ม. 30,000 100 ม. 30,000 100 ม.
62 ม.

20,000

63 ม.

20,000

64 ม.

20,000

6 จุด

4,000

6 จุด

4,000

6 จุด

4,000

200 ม.

100,000 200 ม.

100,000 200 ม.

100,000

200 ม.

100,000 200 ม.

100,000 200 ม.

100,000

1 ครั้ง

- 1 ครั้ง

- 1 ครั้ง

-
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โครงการ/งาน
2. ผนงาน
พัฒนา
แหลงน้ํา

- โครงการขุดสระน้ําบานโนนเข
วา
- โครงการขุดสระน้ําบานโนน
ทอง
- โครงการสรางฝายน้ําลนกั้นลํา
หวยหวายพรอมขุดลอกหนา
ฝายสถานที่บานโนนทอง
- โครงการซอมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบานโนนเขวา
- โครงการซอมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบ า นโนนทอง
- โครงการซอมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบ า นโนนใหม
นาเจริญ
- โครงการซอมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบานเลา
- โครงการขุดลอกลําหวยแดง
บานโนนทอง

เปาหมาย
2553
2554
2555
2556
2557
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000
5 แหง
- 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000
- 1 แหง 1,000,000
3 แหง
1 แหง 350,000 1 แหง

3,000 ม.

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม.

200,000

3,000 ม.

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม.

200,000

3,000 ม.

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม.

200,000

3,000 ม.

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม. 200,000

600 ม.

200,000

1 แหง

1 แหง 300,000

-

-

-

-

-

-

-

-
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
2. แผนงาน - โครงการซอมปรับปรุงบอบาดาล 30 บอ
10 บอ 20,000 11 บอ 20,000 12 บอ 20,000 13 บอ 20,000 14 บอ 20,000
พัฒนา
ภายในตําบลโนนทอง
แหลงน้ํา - โครงการขุดเจาะบอบาดาลบาน
1 บอ
1 บอ 75,000
โนนเขวา หมูท ่ี 2
1 เมตร
1 300,000
- เสริมสันอางเก็บน้ําตาดโตนบาน
โนนทอง หมูท ่ี 1 ใหสูงขึ้น
600 ม. 1,000,000 600 ม. 1,000,000 1 ม. 1,000,000 1 ม. 1,000,000 1 ม. 1,000,000
- ทําคลองสงน้าํ จากอางเก็บน้าํ ตาด 3,000 ม.
โตนเขาสูพื้นที่ทําการเกษตร หมู
- 1 แหง 500,000
1 แหง
1
- สรางฝายน้ําลนลําหวยแดงพรอม
ขุดลอกหนาฝายบานโนนทอง
-
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1 กลุม
- โครงการสงเสริมการทอผา
พืน้ เมืองของชาวบานเชิงสําราญ
- โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว 10 กลุม
1 กลุม
ปก
- โครงการสงเสริมการแปรณรูป
2 กลุม
อาหารบานบุงสิบสี่
- โครงการสงเสริมการทําดอกไม
ประดิษฐบานโนนเขวา และ
1 กลุม
บานแกงตาดไซ
- โครงการสงเสริมอาชีพจักสาน
1 กลุม
บานโนนเขวา
- โครงการสงเสริมการเพาะเห็ด
1 กลุม
ฟางในโรงเรือนบานโนนทอง
- โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ด
ขาวพันธดีชุมชนตําบลโนนทอง 1 กลุม
- โครงการสงเสริมการอาชีพการ
ปลูกไมผลตําบลโนนทอง

1 กลุม

40,000

-

-

-

2 กลุม
-

40,000
- 1 กลุม

20,000

-

-

- 1 กลุม

20,000

-

-

- 1 กลุม

20,000

-

-

-

-

-

1 กลุม

1 กลุม 100,000

-

-

-

20,000

-

-

- 1 กลุม
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
- 1 หลัง 1500,00 1 หลัง
3. แผนงาน - โครงการกอสรางศูนยจําหนาย 1 หลัง
พัฒนา
สินคาพื้นเมืองของตําบล
เศษรฐกิจ - โครงการสงเสริมและสรางลาน
6 แหง
70,00 2 แหง 14,000 1 แหง 70,000
2 แหง 14,000 1 แหง
คาชุมชนตําบลโนนทอง
5
ครั
ง
้
200,000
200,000 1 ครัง้
200,000 1 ครั้ง
200,000 1 ครั้ง
200,000 1 ครั้ง
1 ครั้ง
- โครงการจัดงานวันทองเที่ยว
ตําบลโนนทอง
- โครงการจางแรงงานราษฎรใน
พื้นที่ทดแทนการจาง
เครื่องจักรกล
- โครงการแทรกแซงราคาพืชผล
ทางการเกษตร
- โครงการจัดตัง้ เงินกองทุน
1 กลุม 200,000 1 กลุม 200,000 1 กลุม 200,000 1 กลุม 200,000
1 กลุม 200,000
หมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ 5 กลุม
ของหมูบาน
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4. แผนงาน - โครงการปองกันและกําจัดโรค
พัฒนาคน
ไขเลือดออกของตําบลโนนทอง
และสังคม - โครงการปองกันและกําจัดโรค
แลปโตสไปโรซีสของตําบล
- โครงการใหทุนการศึกษาแกเด็ก
นักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลน
ทุนทรัพยของตําบลโนนทอง
- โครงการจัดงานวันเด็กเพือ่
พัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ตําบล
- โครงการจัดงานวันลอยกระทง
ของตําบลโนนทอง
- โครงการจัดงานวันเขาพรรษา
ของตําบลโนนทอง
- โครงการจัดงานวันสงกรานต
ของตําบลโนนทอง
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3. แผนงาน - โครงการจัดงานวันสําคัญของ
พัฒนาคน
ชาติ เชน วันเฉลิมพระชนฯ วัน
และสังคม
จักรี ฯลฯ
- โครงการใหความรูและจัดตั้ง
หมูบ า นชุมชนเข็มแข็ง บาน
โนนหนองไฮ และบานโนนเข
วา
- โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดระดับตําบล
- โครงการกอสรางลานกีฬาตาน
ยาเสพติดภายในหมูบานของ
ตําบล
- โครงการกอสราง
สวนสาธารณะของตําบลโนน
ทอง
- โครงการชวยเหลือผูประสพภัย
ธรรมชาติตา ง ๆ ของตําบล
- โครงการตานยาเสพติดของ
ตําบลโนนทอง
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
4. แผนงาน - โครงการอุดหนุนสวนราชการ
พัฒนาคน
อื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงานในตําบล
และสังคม - โครงการสงเคราะหคนชรา คน
พิการ และเงินสงเคราะหผูปวย
จากโรครายแรงของตําบล
- โครงการจัดซื้อเรือทองแบน
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นวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
5. แผนงาน - โครงการกอสรางหอประชุม
พัฒนา
ตําบลโนนทอง
การเมือง
- โครงการปรับปรุงจัดหาวัสดุ
การบริหาร
ครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงาน
- โครงการประชาคมตําบลสัญจร
- โครงการสรางตําบลโนนทอง
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
- โครงการพัฒนาและเพิม่ ขีด
ความสามารถของ สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล
- โครงการประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร
จากทางราชการและแนวทาง
ปฏิบตั งิ านของ อบต
- โครงการยิ้มแยมแจมใส
ใหบริการฉับไวแกประชาชน
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
5. แผนงาน - โตรงการรณรงคใหความรูใน 5 ครั้ง
1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง- 40,000
1 ครั้ง 40,000
1 ครั้ง 40,000
1 ครั้ง
40,000
พัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยแก
การเมือง
ประชาชนตําบลโนนทอง
การบริหาร
6. แผนงาน
- โครงการจัดหาสถานทีส่ าํ หรับ
พัฒนา
กําจัดขยะของตําบลโนนทอง
ทรัพยากรธ - โครงการอบรมสรางจิตสํานึก
รรมชาติ
ในการหวงแหนรักษา
และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
- โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
- จัดทําโครงการปลูกและดูแล
รักษาปาชุมชนบานโนนเขวา
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แนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน
ประจําป 2553 - 2557
องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล)
2553
2554
2555
2556
2557
แผนงาน
โครงการ/งาน
เปาหมาย
รวม
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
12,000
6. แผนงาน
- โครงการปลูกและดูแลรักษา
10 ครั้ง
2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง
พัฒนา
ตนไมสองขางทางสายบานโนน
ทรัพยากรธ
ทอง - บานบุงสิบสี่
30,000
รรมชาติ
200 เมตร 30,000 200 เมตร 30,000 200 เมตร 30,000 200 เมตร 30,000 200 เมตร
- โครงการจัดทําและกําหนดแนว
1,000
และ
เขตที่สาธารณะใหชัดเจน
เมตร
สิ่งแวดลอม - โครงการกอสรางระบบกําจัด
ขยะของตําบลโนนทอง
7. แผนงาน - โครงการสงเสริมและสนับสนุน
พัฒนาดาน
การทองเที่ยวของตําบล
300 เมตร 600,000 200 เมตร 400,000 200 เมตร 600,00 300 เมตร 400,000 200 เมตร 400,000
1,200
อื่น ๆ
- โครงการปรับปรุงและจัดทํา
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
เสนทางเขาสูสถานที่ทองเที่ยว เมตร
ของตําบล เชน ภูคง้ิ แกงตาด
ไซ อางเก็บน้าํ ตาดโตน และ
น้ําตกหวยสม
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บทที่ 3

การวิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนาทองถิน่
3.1. หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ
จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจน
ชีวติ การเปนอยูข องประชาชนชาวตําบลโนนทอง ทีไ่ ดรบั ผลพวงจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน และนโยบายของรัฐบาล พบวา การพัฒนาตําบลในชวงแรก
ๆ รัฐบาลไดทมุ เทงบประมาณไปในดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเปนสําคัญ เชน การสรางถนน การ
ขยายเขตจําหนายไฟฟา เนือ่ งจากโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศไทยในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม
ทองถิ่น ตําบล หมูบาน ยังอยูในสภาพลาหลัง ขาดการพัฒนาจากรัฐ จึงจําเปนที่รัฐจะตองเนนในการ
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานกอน เพราะเปนปจจัยสําคัญที่จะเชื่อมตอไปยังการพัฒนาดานอื่นๆ
ในระยะตอมา หลังจากรัฐไดทมุ เทงบประมาณไปในดานพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานแลว ไดพจิ ารณา
เห็นวา การพัฒนาประเทศที่จะใหยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้น จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือคน
ในชาติควบคูไปกับดานอื่นๆ ดวย ดังนั้น ในระยะตอๆ มาการจัดทําโครงการเพือ่ การพัฒนาประเทศหรือ
พัฒนา ทองถิ่นจึงใหความสําคัญและทุมเทงบประมาณไปในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากขึ้นจนถึง
ปจจุบัน ซึง่ จากการพัฒนาตําบลโนนทอง ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ พอสรุปเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้
ดานเศรษฐกิจ ตําบลโนนทองก็เหมือนกับทองถิ่นอื่น ๆ ในชนบทของประเทศไทย คือ การ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนไปอยางชาๆ แตตอเนื่องตลอดมา ขณะเดียวกันก็ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตทางการเกษตรจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนมาเปนเพื่อการคา และเปนวัตถุดิบ
สําหรับปอนโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ การผลิตไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาทดแทนการผลิตแบบ
ดั้งเดิมทําใหผลผลิตตอหนวยมากขึ้น เกษตรกรก็มีรายไดมากขึ้นกวาเดิม สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบาน
ก็มีมากขึ้น รายไดเฉลี่ยตอคนตอปของตําบลมีมากขึ้น ในภาพรวมแลวทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นในระดับ
หนึ่ง
ดานสังคม ผลพวงจากการพัฒนาในชวงทีผ่ า นมา ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
คอนขางมาก ประชาชนมีการศึกษามากขึน้ สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดรบั การพัฒนา
อยางเปนระบบ ประชากรที่ไมรูหนังสือลดนอยลง โดยในสวนของแรงงานในทองถิน่ บางสวนไดอพยพ
ไปสูโ รงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ทําใหโครงสรางทางสังคมในชนบท
เปลี่ยนแปลงไป เพราะในตําบลจะมีเพียงคนชรา และเด็กอยูเฝาบานเปนสวนใหญ ทําใหครอบครัวขาด
ความอบอุน ปญหาทางสังคมตางๆ ก็ตามมา การแตกแยกทางครอบครัวมีมากขึ้น ปญหายาเสพติดมีมาก
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ขึ้น การรับวัฒนธรรมจากตางประเทศก็มีมากขึ้น ในสวนสาธารณสุข ไมไดมกี ารขยายสถานพยาบาล
เพิม่ เลย ทําใหประชาชนไดรับบริการทางการแพทยเทาเดิม ปญหาดานสุขภาพของประชาชนไดรบั การ
ปรับปรุงแกไขจนเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง แตก็ควรที่จะมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
ดานการเมืองการปกครอง ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และสนใจในกิจกรรมทางการเมือง
มากขึ้นในทุกระดับ แตก็ยังไมมากนัก เพราะการเลือกตั้งทุกระดับยังมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันอยูในทุก
พื้นที่ ทําใหไดคนที่จะไปทําหนาที่ผูแทนประชาชนไมมีคุณภาพเทาที่ควร การพัฒนาทางดานการเมืองจึง
ยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก ยังคงจะตองเรงพัฒนาตอไป
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชวงการพัฒนาทีผ่ า นมา แทบจะทุกหมูบ า นของ
ตําบลโนนทอง ไดมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคอนขางสิ้นเปลืองเปนอยางมาก เนือ่ งจาก
ขาดระบบการวางแผนทีด่ ี และไมมีแผนบํารุงรักษา ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย
อยางหนัก ตําบลโนนทองเปนตําบลหนึ่งที่ไดรับผลกระทบเหมือนเชนทองถิ่นอื่นๆ แตเนื่องจากเปน
ตําบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางอุดมสมบูรณ
กลาวคือ มีพื้นที่ปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ
55,000 ไร หรือคิดเปนรอยละ 75.87 ของพื้นที่ตําบล ดังนั้นในดานทรัพยากรธรรมชาติตําบล
โนนทอง จึงนับวาโชคดีกวาตําบลอื่น ๆ ที่ทรัพยากรธรรมชาติยังไมถูกทําลายมากนัก แตสิ่งแวดลอมก็เปน
ปญหาหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาในชวงที่ผานมา เนื่องจากความเจริญเติบโตในเขตชุมชนก็ดี
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรก็ดี ลวนแตสรางปญหาสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ซึ่งในพื้นที่ของตําบลโนนทอง
ปจจุบันยังขาดที่ทิ้งขยะอยู
3.1.2 การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น
ดานการศึกษา
เนื่องจากเปนการรองรับภารกิจถายโอนดานการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง มี
แนวนโยบายริเริมที่จะตองดําเนินการดานการศึกษา ในชวง ป 2548 – 2552 คือ การจัดการศึกษา
ของเด็กกอนวัยเรียน (ระดับกอนประถมศึกษา) โดยการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของตําบลขึ้น เพื่อเปนการ
บริการชุมชน และพัฒนาทางการศึกษาอยางเปนระบบตอไป
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
เนื่องจากตําบลโนนทองมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่คอนขางอุดมสมบูรณ จึงมีสถานที่
ทองเทีย่ วทางธรรมชาติมากมาย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวขึ้นหลายโครงการ
เพื่อเปนแหลงที่สรางรายไดเขาสูตําบล และพยายามที่จะพัฒนาและสงเสริมศักยภาพใหเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนของอําเภอ และของจังหวัดใหได โดยโครงการสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนความริเริ่ม
ของตําบลโนนทอง คือ
(1) โครงการปรับปรุงน้าํ ตกแกงตาดไซ
บานแกงตาดไซ หมูที่ 7 ในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก เดินทางไปชมความงามธรรมชาติของลําน้าํ พรม ที่ไหลผานโขดหินอยาง
สวยงาม ซึ่งปจจุบันเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั้งภายในอําเภอและภายนอกอําเภอ
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(2) โครงการปรับปรุงอางเก็บน้าํ ตาดโตน และอางเก็บน้ําลําหวยหิน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
ความอุดมสมบูรณไปดวยปาไมธรรมชาติ ซึ่งแตละปจะมีนักทองเที่ยวเดินทางไปชมความงามและพักผอน
พอประมาณ
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภูคิ้ง บานโนนหนองไฮ ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามมากอีก
แหงหนึง่ มีลักษณะเปนทุงหญาธรรมชาติ เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร ทิศเหนือเปนหนาผาสูงชัน สวน
ดานอื่นลาดต่ําลงไปตรงยอดเขาที่สูงที่สุด มีสภาพเปนลานหินกวางยืน่ ออกมาจากหนาผา เปนจุดชมวิวที่
สวยงามมากที่สุด จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามนาประทับใจ ในยามเขาและตอนเย็นจะเห็นดวงอาทิตยคอย
ๆ โผลพนขอบฟาตัดกับหนาผาทีละนิด ๆ เปนภาพทีส่ วยงามมาก ภูคิ้ง เปนยอดเขาสูง 1,158 เมตร
จากระดับน้ําทะเล สูงเปนอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสานรองจากภูหลวง ภูเรือ เขาแหลม และภูกระดึง
ตามลําดับ ตอนกลางคืนอากาศจะหนาวจัดทุกฤดู แหลหินเงิบ จากยอดคิง้ เดินไปทางทิศตะวันตกตามทาง
ทางชางเดินเลียบผา ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นหินวางซอนกันคลายเพิงหมาแหงน ซึ่งชาวบานเรียกวา
หินเงิบ มีหินรูปรางคลายสัตว เชน หินเตา บริเวณนี้เปนแหลงกําเนิดพืชกินแมลง “หมอขาวหมอแกงลิง”
แหลหินจอง ธรรมชาตินอกจากจะสรรคสรางความงดงมใหแกภูคิ้งแลว ยังเปนสถาปนิกที่เชี่ยวชาญในปรุง
แตงรูปทรงทีแ่ ปลกประหลาดแปลกตา หินบางกอนยืนอวดรูปทรงอยางวิจิตรพิสดาร จากแหลหินเงิบ
เดินทางไปทางทิศตะวันตกอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นหินมหัศจรรยวางซอนกัน กอนมหึมา แตมีจุด
ตั้งเล็ ๆ เทากําปนเทานั้น ชาวบานเรียกวา “หินจอง” หมายถึง รมในภาษาถิ่น บางคนก็เรียกวา แหลหินตัง้
หรือแหลพรานออน บริเวณนี้จะมีลักษณะเปนทุงหญาสลับหินสวนธรรมชาติ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร มี
กุหลาบขาวขึ้นตามซอกหิน จะออกดอกชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ทิศเหนือเปนหนาผาสูงชัน มีตนคอ
(พืชในตระกูลปาลมมีลักษณะคลายตนตาล) สูงกวา 30 เมตร อยูใตหนาผา มีชะงอนหินยื่นออกมาจาก
หนาผา เปนจุดชมวิวในแตละปจะมีนักทองเที่ยวไปเยี่ยมชมความงามไมนอยกวา 50,000 คน
3.1.3 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา
ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
ก. ดานเศรษฐกิจ ผลการพัฒนาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาตําบลทีผ่ า นมาไดมกี ารนําโครงการจาก
แผนพัฒนาดังกลาวมาใชพัฒนาเปนจํานวนนอย เมื่อเทียบกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เพราะ
งบประมาณของทองถิ่นมีจํานวนจํากัด และปญหาการคมนาคมเปนปญหาหลักที่จะตองดําเนินการแกไข
กอนของชุมชน จึงทําใหการดําเนินการตามแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ไมไดดาํ เนินการตามแผนมากนัก
ประกอบกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจมีขอกําจัดเพราะ การประกอบอาชีพของประชาชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก ราคาผลผลิตขึ้นอยูกับราคาของทองตลาด แตตนทุนการผลิตสูง เกษตรกรมีภาระ
หนี้สินเพิ่มขึ้น คาครองชีพสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจประเทศ จึงสงผลใหการพัฒนาดานนี้เปนไปแบบคอย
ๆ เปน คอย ๆ ไป สมควรที่จะไดรับการพัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป ถึงแมวา องคการบริหาร
สวนตําบลจะพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ของตําบลในระยะนี้ เพื่อเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ตําบลก็ตามที แตเปนชวงแรกของการพัฒนาจึงทําใหแหลงทองเที่ยวของตําบลยังไมเปนที่รูจักแพรห ล า
ยของคนทั่วไปมากนัก สมควรที่จะเรงพัฒนาดานการทองเที่ยวของตําบลตอไป
0

0
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ข. ดานโครงสรางพื้นฐาน ผลการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน ในแผนพัฒนาตําบลทีผ่ า นมาการ
คมนาคมไดรบั การนํามาปฏิบตั คิ อ นขางมาก เพราะเปนปญหาเรงดวนของชุมชนที่จะตองดําเนินการ ในการ
แกไขปญหาการคมนาคมของประชาชนในตําบล ถนนภายในหมูบาน ไดรบั การพัฒนาเปนอยางมาก
โดยเฉพาะเสนทางหลักภายในหมูบาน ทําใหเสนทางขนสงผลผลิตในตําบลไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้น
แตยังคงมีความตองการความจําเปนอีกจํานวนมากที่ยังตองพัฒนา สวนการพัฒนาดานแหลงน้ําก็ไดรับการ
พัฒนาคอนขางมาก เนือ่ งจากตองรองรับภาคเกษตรกรรม โดยมีทั้งการกอสรางฝาย การขุดลอก สําหรับ
การจัดทําประปาหมูบาน แตยงั ไมเพียงพอกับความตองการของพืน้
สุดทายในเรือ่ งของไฟฟา ได
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเปนอยางมากในเรือ่ งของการซอมไฟสองสวางสาธารณะ สวนการขยายเขตไฟฟา
ก็มีเปนจํานวนพอสมควร ดานโทรศัพทยังไมการพัฒนาเลยเพราะการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดแปร
รูปไปเปนของเอกชนแลว โดยภาพรวมแลวการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐานในแผนพัฒนาทีผ่ า นมา ไดมี
การพัฒนาเปนจํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบเปนรอยละของการพัฒนาทั้งหมด
ค. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
(ก) ดานสังคม ผลการพัฒนาดานสังคมตามแผนที่ผานมาทําใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
กิจกรรม โดยมีการจัดตั้งกลุมสตรี กลุมเยาวชน จัดกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และสนับสนุนศูนย
สงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม การแกไขปญหายาเสพติด และการ
แกไขปญหาการใชความรุนแรงของเยาวชนในตําบล อยางตอเนือ่ งจึงทําใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตนเอง มีการเอื้ออาทรในชุมชนในระดับหนึ่ง ผูดอยโอกาสไดรับการดูแล
แตก็ยังมีขอจํากัดเพราะงบประมาณของ อบต.มีจํากัดทําใหไมสามารถบริการและพัฒนาดานนี้ไดอยาง
สมบูรณ ควรมีโครงการพัฒนาดานสังคมในลักษณะที่ใหชวยเหลือตนเองได และภาครัฐควรคอยใหความ
ชวยเหลือ คําปรึกษาแกชมุ ชน เพือ่ พัฒนาชุมชนใหสามารถพึง่ ตนเองไดอยางแทจริงตอไป
(ข) ดานคุณภาพชีวิต ผลการพัฒนาตามแผนทีผ่ า นมาไดมกี ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
มีการจัดบริการสาธารณสุข โดยไดจัดทําการควบคุมและปองกันโรค รวมทั้งมีการสงเสริมสุขภาพ ของ
ประชาชนอยางตอเนื่อง มีการจัดโครงการรณรงคใหประชาชนมีความรูในเรื่องสุขภาพ การออกกําลัง
กาย การปองกันยาเสพติด กระจายลงสูหมูบานไดอยางคอนขางทั่วถึง ทําใหสภาพภาวะอัตราการเกิด
โรค และการตายมีปริมาณนอยลง การรวมมือของชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ มีมากขึ้น ควรที่จะ
ไดรบั การพัฒนาตอไป
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในแผนที่ผานมาไดมีการสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทําใหประชาชนเกิดความ
ตระหนัก และรูสึกหวงแหนเห็นถึงประโยชนของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดตั้งกลุมเพื่อกําหนด
เขตปาชุมชนของหมูบาน ประชาชนเขามารวมกลุมปลูกปา อนุรักษปาไมตนน้ําลําธาร นอกจากนี้ยังมี
โครงการปลูกตนไมบริเวณสองขางทาง และในบริเวณทีส่ าธารณะตาง ๆ ทัง้ นีค้ วรมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาที่ไดรับ เนื่องจากทองถิ่น
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และชุมชนตางๆ กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้น การใชทรัพยากรธรรมชาติมีมากสงผลใหสิ่งแวดลอมมีปญหามากขึ้น
เปนลําดับ เปนผลใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดคงสภาพอยูได และมีจํานวนผูบุกรุกปาไมใน
ปริมาณที่นอยลง ตอไปทองถิ่นควรดําเนินการในเชิงรุกโดยการจัดทําแนวเขตใหชัดเจน
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ทองถิ่น พอจะสรุปไดดังนี้
(1) ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรกรรม ตําบลโนนทองมีรายไดมากกวาครึง่ หนึง่ เปนรายไดมาจากภาค
เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ ขาว ออย พริก แตเนือ่ งจากสภาพภูมปิ ระเทศของตําบลไม
เอื้ออํานวยในการทําเกษตรกรรมเพราะสวนใหญจะเปนภูเขา และมีเปนจํานวนนอย ประกอบกับปริมาณ
น้ําฝนในแตละปไมแนนอน กลาวคือ บางปมฝี นนอย แตบางป กลับมีฝนมากทําใหน้ําทวม จึงทําให
ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหายอยูเสมอ เพื่อเปนการแกไขปญหานี้ประชาชนมีความตองการที่จะ
ใหหนวยงานของรัฐ ไดพฒ
ั นาในเรือ่ งดังกลาว ไดแกการกอสรางฝายเก็บน้ําแบบขั้นบันได ตามเชิงไหล
เขา กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา รวมทั้งยังมีความตองการใหขุดลอกแหลงน้ําตามธรรมชาติเพื่อใชใน
การเกษตร อีกเปนจํานวนมาก และไดคาดหมายวาหากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลวประชาชนจะ
มีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถทําการเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการคาและการตลาด เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิดในแต
ละปมีความไมแนนอน ปใดผลผลิตพืชชนิดใดราคาดี ปตอไปเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพิ่มขึ้นทันที
ทําใหผลผลิตมากเกินความตองการ ระดับราคาจึงตกต่ํา ประกอบกับเกษตรกรไมยอมเก็บพืชผลไวรอ
ราคา มักจะนําออกขายทันที ทําใหผลผลิตออกสูตลาดพรอมกัน ทําใหขายพืชผลไดในราคาคอนขางต่ํา
โดยผูซื้อจะเปนผูกําหนดราคา เกษตรกรไมมอี าํ นาจตอรองราคาแตอยางไร ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกเอารัด
เอาเปรียบไดงา ย และตกเปนเบี้ยลางของพอคาคนกลางตลอดมา เพื่อเปนการแกไขปญหานี้ประชาชนมี
ความตองการที่จะใหหนวยงานของรัฐ ไดพฒ
ั นาในเรือ่ งดังกลาว โดยการจัดหาแหลงตลาดให กอสราง
ลานคาชุมชน กอสรางแหลงหรือสถานที่สําหรับจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑตําบล ซึ่งไดคาดหมายวา
หากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลวประชาชนจะมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถเปนสถานที่
จําหนายสินคาทางการเกษตรไดเปนอยางดี
ดานการคมนาคมขนสง โดยภาพรวม การคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบาน ตําบล
และอําเภอ มีโครงขายคมนาคมทั่วถึง มีทางหลวงชนบท เชื่อมตอกัน สวนทางดานทิศตะวันตกของ
ตําบล ซึ่งเปนที่สูงและภูเขาซึ่งเปนเสนทางปดไมสามารถเชื่อมตอกับชุมชนอื่นได จึงทําใหเปนชุมชนทีม่ ี
เสนทางสายหลักที่เขาสูตําบลไดเพียงเสนทางเดียว เสนทางการคมนาคมระหวางหมูบ า น ตําบล ในบาง
แหงไมสามารถใชไดตลอดทุกฤดูกาล เสนทางในชนบทจะใชไดดีเฉพาะฤดูแลง ดังนั้น เพื่อเปนการ
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แกไขปญหานี้ประชาชนมีความตองการที่จะใหหนวยงานของรัฐ ไดกอ สรางเสนทางจากบานกลางไปถึง
เขื่อนหวยกุมเพื่อเปนเสนทางที่เชื่อมตอระหวางตําบลโนนทอง และตําบลหนองโพนงาม รวมทั้งใหทํา
การพัฒนาดานการคมนาคมจากถนนลูกรังภายในหมูบ า น ใหกอสรางใหมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สวนเสนทางสูแหลงทองเที่ยวไดแก ภูคิ้ง และอางเก็บน้ําตาดโตน ตองการใหสรางเปนถนนลาดยาง ซึ่ง
ไดคาดหมายวาหากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลวประชาชนจะมีถนนที่สามารถใชการไดดีในทุก
ฤดูกาล
ดานน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค โดยภาพรวมของตําบลโนนทองน้ําอุปโภคและบริโภคแมไม
เปนปญหาใหญนัก เพราะในพื้นที่ของตําบลมีแหลงเก็บกักน้ําเพื่อใชในการนี้อยางพอเพียงตลอดป แต
ปญหาที่สําคัญของดานดังกลาวคือ ขาดระบบน้ําสะอาด เพราะจากปจจุบันจะเห็นไดวาตําบลโนนทอง ใช
น้ําอุปโภคบริโภคจากระบบประปาภูเขาเปนสวนใหญ คือใชน้ําจากประปาภูเขาเปนจํานวน 7 หมูบาน
เมื่อถึงฤดูแลงทําใหการจายน้ําไมสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํามี
จํานวนนอย แตเมื่อถึงฤดูฝนคุณภาพน้ําจะไมดีน้ําจะเปนสีแดง ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหานี้
ประชาชนมีความตองการที่จะใหดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาดโดยเฉพาะชุมชนที่มีขนาดใหญ เชน
บานโนนทอง และบานโนนเขวา ซึ่งไดคาดหมายวาหากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลว
ประชาชนจะมีน้ําอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและไมขาดแคลนในทุกฤดูกาล
ดานการบริการดานไฟฟา โทรศัพท การบริการขยายเขตจําหนายไฟฟาในตําบลโนน
ทองยังไมทั่วถึงครบทุกหลังคาเรือน เพราะบานเรือนอยูหางไกลการขยายเขตจึงยังไมทั่วถึง โดยเฉพาะ
ชุมชนบานโนนขามปอม (บานริมพรม) จํานวน 8 หลังคาเรือน ซึ่งตั้งอยูในที่หางไกลจากชุมชนทํา
ใหไมสามารถบริการดานไฟฟาไดอยางทัว่ ถึง สําหรับการบริการโทรศัพท จํานวนเลขหมายไมเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชน การบริการโทรศัพทในทองถิ่นมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองขยายการ
บริการใหทั่วถึง เพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอสือ่ สารระหวางแรงงานทีอ่ พยพไปทํางานที่
จังหวัดอื่นกับครอบครัว เพื่อเปนการแกไขปญหานี้ประชาชนมีความตองการที่จะใหดําเนินการขยายเขต
ไฟฟาเขาใหครบทุกหลังคาเรือน รวมทั้งการขยายเลขหมายโทรศัพทพื้นฐานใหถึงพื้นที่ตําบลโนนทอง
ซึ่งไดคาดวาหากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลวประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ดานประชากรของตําบลโนนทอง ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม และ
สวนหนึ่งไดอพยพยายถิ่นฐานออกไปรับจางขายแรงงานทั้งในและตางประเทศ สามารถสงเงินมาชวยเหลือ
ครอบครัวไดเปนอยางดี แตแรงงานสวนใหญยังขาดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ กลุมผูสําเร็จ
การศึกษาบางสาขาวิชาก็ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทําใหยังมีการวางงานอยู
คอนขางมาก สาเหตุสาํ คัญสวนหนึง่ มาจากการเลือกงานของผูว า งงานมากเกินไป จนไมอยากทํา งานใน
สาขาอื่นซึ่งไมตรงกับที่ไดเลาเรียนมา ทั้งๆ ที่อาจจะมีรายไดมากกวา
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ดานการศึกษา ปจจุบันตําบลโนนทอง สามารถใหบริการการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา เทานั้น ดังนั้น ผูที่ตองการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจึงมีความ
จําเปนตองเดินทางไปเรียนตอระดับมัธยมศึกษาที่อําเภอ หรือจังหวัดอื่น ๆ แตปญหาที่นาเปนหวงคือ ทํา
อยางไรเยาวชนที่อยูในวัยเรียนจะไดมีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้นไดมากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพตามทีต่ ลาดแรงงานตองการ
ดานสาธารณสุข ถึงแมทองถิ่นจะทุมเทงบประมาณไปในดานการใหบริการดานการ
สาธารณสุขในแตละปเปนจํานวนไมนอยก็ตาม แตก็ไมสามารถที่จะบริการประชาชนไดอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขอจํากัดการขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยที่จําเปน
สวนภาวะเจ็บปวยของประชากรสวนใหญ ยังคงมีการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ยอยอาหาร โรคติดเชื้อ อุบัติเหตุ เปนตน ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีปญหาดานการกําจัดขยะมูลฝอย
และสุขลักษณะของบานเรือนที่อยูอาศัย
ดานการเมือง การบริหาร ในชวงทีผ่ า นมาประชาชนชาวตําบลโนนทอง มีการตื่นตัวทาง
การเมืองพอสมควร โดยไดมีการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง ทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่น บอยครั้ง
ขึ้น อยางไรก็ตาม ปญหาทางดานการเมืองยังจะตองมีการพัฒนาอีกมาก เนื่องจากที่ผานมาการซื้อสิทธิ
ขายเสียงยังคงมีปรากฏอยูในตําบลโนนทอง จนตองมีการเลือกตั้งถึง 2 รอบ ทั้งการเลือกตั้ง ส.ว. และ
ส.ส.
(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานลักษณะภูมิประเทศ ตําบลโนนทอง มีลักษณะภูมิประเทศที่เปนขอจํากัดตอการ
พัฒนาที่สําคัญ คือ มีเทือกเขาสูงกั้นอยูเกือบทุกดาน ทั้ง ทิศดานตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใตของ
ตําบล ซึง่ เทือกเขาดังกลาวจะขวางกัน้ ทางลม และฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ที่จะ
พัดผานเขามายังพื้นที่ของตําบล จึงสงผลตออุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนที่จะตกในตําบล ฤดูหนาวอากาศ
จะหนาวมาก ฤดูรอนอากาศก็จะรอนจัด แตในฤดูฝนจะมีปริมาณฝนตกคอนขางนอย ปญหาสภาวะความ
แหงแลงยังเปนปญหาสําคัญของตําบล ดังนั้นความตองการที่จะใหสรางอางเก็บน้ํายังคงมีอยู ซึ่งทองถิ่น
ควรจะตัดสินใจใหมีการกอสรางตอไป
ปญหาแหลงน้ํา แมวา ตําบลโนนทอง จะเปนพื้นที่ตนน้ําที่สําคัญ คือลําน้ําพรม แต
เนื่องจากขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ของตําบล ที่ตั้งอยูในหุบเขาและเปนที่ราบสูง จึงทําใหฝนทีต่ กลงมาไหล
ลงสูที่ต่ําอยางรวดเร็ว ประกอบกับขาดพื้นที่ลุมสําหรับเก็บกักน้ํา บึง และหนองน้ําที่มีอยูไมสามารถเก็บ
กักน้ําไดทั้งหมด เนื่องจากลักษณะดินไมอุมน้ํา แหลงน้าํ ตางๆ จึงมักจะแหงขอดในหนาแลง
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งสวนใหญอาศัยน้ําฝน จึงประสบปญหาขาดแคลนน้ํา
เพือ่ การเพาะปลูก โดยเฉพาะปญหาความแหงแลงจากสภาวะฝนทิ้งชวงในหลายปที่ผานมา
ทําความ
เสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรของตําบลเปนอยางมาก สวนแหลงน้ําชลประทานขนาดเล็ก (เขื่อน
ชลประทานน้าํ พรมบานโนนเขวา ) รวมทั้งสถานีสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ไมสามารถกระจายได
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ทั่วถึง และไมสามารถสงน้ําไดเต็มพื้นที่โครงการเนื่องจากปริมาณน้ําไมเพียงพอ พื้นที่เพาะปลูกที่ไดรับ
น้ําจากโครงการชลประทานเพื่อชวยเหลือการเกษตรกรรม คิดเปนสวนนอยซึ่งถือวาอยูในเกณฑต่ํา หากมี
การสรางอางเก็บน้ําแบบขั้นบันได ตามเชิงเขาจะสามารถแกปญ
 หาได
ปญหาปาไมถูกทําลาย ปจจุบันพื้นที่ปาไมไดถูกทําลายเปลี่ยนสภาพเปนปาเสื่อมโทรม
และใชเปนพื้นที่ทํากินของราษฎรโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใตของตําบล ในบริเวณปาสงวนแหงชาติ ซึ่งถูก
เปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ทํานาและปลูกพืชไรจนหมดสภาพปาไม และจากผลการตัดไมทําลายปา ทําใหเกิด
การพังทะลายของดิน ในหลายพื้นที่ในชวงฤดูฝน
3.2.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis
(1) ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรกรรม จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT Analysis
ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาในอนาคตดานการเกษตร โดยใหทองถิ่น ไดพฒ
ั นาในเรือ่ งการกอสรางอาง
เก็บน้ํา ฝายเก็บน้ํา แบบขัน้ บันได บริเวณเชิงเขา กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา รวมทั้งยังมีความ
ตองการใหขุดลอกแหลงน้ําตามธรรมชาติเพื่อใชในการเกษตร ถึงแมวาทองถิ่นจะมีงบประมาณเปนจํานวน
จํากัด แตในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการแกไขปญหานี้ตอไป เพื่อที่จะใหประชาชนมี
รายไดที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถทําการเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
0

0

ดานการคาและการตลาด จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาในอนาคตดานการคาและการตลาด โดยใหทองถิ่นจัดหาแหลง
ตลาดโดยการประชาสัมพันธผา นทาง Web Site กอสรางลานคาชุมชน หรือสถานที่สําหรับจําหนาย
สินคาหรือผลิตภัณฑตําบล เพื่อที่จะใหประชาชนมีชองทางจําหนายสินคาที่หลากหลายขึ้น ถึงแมวา
ทองถิ่นจะมีงบประมาณเปนจํานวนจํากัด แตในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการแกไข
ปญหานี้ตอไป เพื่อที่จะใหประชาชนมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น
ดานการคมนาคมขนสง จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาในอนาคตดานการคมนาคมและการขนสงโดยให ทองถิ่น
พัฒนาดานการคมนาคมจากถนนลูกรังภายในหมูบ า น ใหกอสรางใหมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อใหสามารถใชการไดดีในทุกฤดูกาล สวนการปองกันอุบัติเหตุไดใหทองถิ่นจัดทําปายเตือนตาง ๆ
รวมทั้งจัดทําโครงการปองกันอุบัติภัยทางทองถนนดวย ถึงแมวาจะตองใชเงินเปนจํานวนมากในแตละป
และทองถิ่นมีงบประมาณจํานวนจํากัด แตในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการแกไขปญหา
นี้ตอไป
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ดานน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาตําบลโนนทองดานน้าํ อุปโภคและบริโภค โดยใหทองถิ่น
ดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาดโดยเฉพาะชุมชนที่มีขนาดใหญ เชน บานโนนทอง และบานโนนเข
วา เพื่อใหประชาชนมีระบบน้ําอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและไมขาดแคลนในทุกฤดูกาล ซึ่งทองถิ่นมี
งบประมาณจํานวนจํากัด แตในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการแกไขปญหานี้ตอไป โดย
การประสานของบประมาณจากสวนราชการอืน่ ๆ ตอไป
ดานการบริการดานไฟฟา โทรศัพท จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาตําบลโนนทองดานการบริการไฟฟา โทรศัพท
โดยชุมชนตองการที่จะใหทองถิ่นเปนผูประสานหรือจายคาขยายเขตไฟฟาใหแกประชาชนที่ไฟฟายังไม
สามารถบริการไปไดถงึ สวนดานโทรศัพทชมุ ชนก็มคี วามตองการระบบโทรศัพทพน้ื ฐาน เพราะปจจุบัน
นับวามีความจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน โดยใหทองถิ่นดําเนินการประสานกับบริษัท ทศท คอรเปอร
เรชั่น ในการขยายคูสายโทรศัพท ซึ่งทองถิ่นจะไดดําเนินการประสานจากสวนอื่น ๆ ตอไป
(2) ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ดานประชากรของตําบลโนนทอง จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาตําบลดานประชากรของตําบลวามีความตองการทีจ่ ะใหรฐั บาล
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแกไขปญหาการไมมีงานทําของประชาชน ซึ่งการแกไขปญหา
ดังกลาวเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิน่ เพียงลําพังคงไมสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวไดมากนัก ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลจะนําความตองการและปญหานี้เสนอใหระดับสูงขึ้น
รับทราบตอไป
ดานการศึกษา จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT Analysis ทําให
ทราบโอกาสการพัฒนาตําบลโนนทองดานการศึกษา วาประชาชนสวนใหญมีความเห็นให อบต.ดําเนินการ
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในตําบล เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหกาวทันกับภาวะการถายโอน
ภารกิจ และคณะผูบริหารโรงเรียนทุกแหงก็มีความเห็นดวยที่จะใหทองถิ่นดําเนินการเรื่องการศึกษา ซึ่ง
ทองถิ่นก็มีแนวนโยบาย ที่จะดําเนินการในดานการจัดการศึกษากอนวัยเรียนอยูแลว นับวาเปนจุดแข็งของ
ตําบลที่ประชาชนและคณะผูบริหารโรงเรียนทุกแหงใหการสนับสนุน และในอนาคตองคการบริหารสวน
ตําบลจะไดดําเนินการจัดการศึกษาระดับนี้ตอไป
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ดานสาธารณสุข จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT Analysis ทําให
ทราบโอกาสการพัฒนาตําบลโนนทองดานสาธารณสุขวาใหทอ งถิน่ ดําเนินการดานสาธารณสุขในดานการ
ปองกันและระงับโรคติดตอ และดานการสงเสริมสุขภาพ เพราะลําพังคอยเพียงแตสาธารณสุข การแกไข
ปญหาดานการควบคุมและระงับโรคติดตอ คงไมทนั เวลา ซึ่งในแตละปที่ผานมากองคการบริหารสวน
ตําบลไดดําเนินการเปนไปดวยความรวดเร็ว แตก็ไมสามารถที่จะบริการประชาชนไดอยางเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขอจํากัดการขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะได
ดําเนินการในดานนี้ตอไป และจะพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม
ดานการเมือง การบริหาร จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาตําบลโนนทองดานการเมืองการบริหาร ทําใหทราบวา
ประชาชนสวนใหญไมสนใจการเขามามีสวนรวมในการเมืองการบริหารกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มากนัก และอีกประการหนึ่งคือ อยากเขามามีสวนรวมแตไมรูวาจะตองทําตัวอยางไร และไดใหองคการ
บริหารสวนตําบลประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ในดานการที่จะเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การทํางานของ อบต.ใหมากกวานี้ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการแกไขและปรับปรุงใหเปนไป
ตามความตองการของทองถิน่ ตอไป สวนในดานการบริหารงานนั้น เครื่องมือเครื่องใชในองคการบริหาร
สวนตําบลควรมีเพียงพอและมีสภาพที่สามารถบริการประชาชนไดอยางดีมีประสิทธิภาพ
(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานแหลงน้ํา จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT Analysis ทําให
ทราบโอกาสการพัฒนาตําบลโนนทองดานแหลงน้าํ วาถึงแมวาตําบลโนนทอง จะเปนพื้นที่ตนน้ําที่สําคัญ
คือลําน้ําพรม แตเนื่องจากขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ของตําบล ที่ตั้งอยูในหุบเขาและเปนที่ราบสูง จึงทําให
ฝนที่ตกลงมาไหลลงสูที่ต่ําอยางรวดเร็ว ประกอบกับขาดพื้นที่ลุมสําหรับเก็บกักน้ํา การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งสวนใหญอาศัยน้ําฝน จึงประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะปญหา
ความแหงแลงจากสภาวะฝนทิง้ ชวง ทําความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรของตําบลเปนอยางมาก
สวนแหลงน้ําชลประทานขนาดเล็ก (เขื่อนชลประทานน้ําพรมบานโนนเขวา) ไมสามารถกระจายได
ทั่วถึง เพราะพื้นที่เพราะปลูกสวนใหญของตําบลโนนทอง อยูน อกบริเวณโครงการระบบชลประทาน ซึ่ง
ตั้งอยูในบริเวณที่ราบสูงเชิงเขา ทําใหน้ําไหลลงสูที่ราบลุมอยางรวดเร็ว ซึ่งแนวทางที่ใหแกไขคือให
กอสรางอางเก็บน้ํา หรือฝายบริเวณที่ราบลุมเชิงเขา และทําการขุดลอกแหลงน้าํ ตามธรรมชาติ ซึง่ องคการ
บริหารสวนตําบลจะไดพจิ ารณาดําเนินการตอไป
ดานปาไม จากการทีไ่ ด ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ทําใหทราบ
โอกาสการพัฒนาตําบลโนนทองดานปาไม ไดวาเห็นควรใหชุมชนทําการอนุรักษปาไมไวใชสอยภายใน
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ชุมชน มีการบริหารจัดการปาไมเอง โดยดําเนินการตามโครงการปาชุมชน การปลูกปาทดแทนในที่
สาธารณะหรือบริเวณสองขางทางใหรมรื่น รวมทั้งใหสรางจิตสํานึกใหประชาชนหวงแหนหรือรักษาปาไม
ไวเพื่อลูกหลานตอไป และใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติวาดวยการรักษาปาไมไวโดยเฉพาะ
ซึง่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการแกไขตามแนวทางดังกลาวตอไป เพราะปญหาดังกลาวเปน
ปญหาหนึ่งที่สมควรแกไข
*****************************************************

บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาตําบลโนนทอง (พ.ศ.2553 - 2557)
จากผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไป ปญหาและความตองการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนา
ตําบล ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของตําบล และ
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดจากการรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาตําบลแบบบูรณาการ ใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด สามารถสรุปเปนวิสัยทัศนการพัฒนาตําบลโนน
ทอง ( พ.ศ. 2553 – 2557 ) ดังนี้
“ ชาวตําบลโนนทองมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เศรษฐกิจดี การศึกษาดี โครงสรางพืน้ ฐานไดรบั การพัฒนา
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ”

4.2. พันธกิจการพัฒนาตําบลโนนทอง

จากวิสยั ทัศนการพัฒนาตําบลโนนทอง ( พ.ศ. 2553 - 2557 ) สามารถกําหนด พันธกิจ หรือภารกิจหลัก
ในประเด็นสําคัญได 5 ประการ ดังนี้
1) ประชาชนในตําบลตองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3) สงเสริมการศึกษา
4) โครงสรางพืน้ ฐานไดรบั การปรับปรุงพัฒนา
5) คุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางสุขภาพอนามัย และทางสังคม
2) ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่พอเพียง
3) การศึกษาของประชาชนทุกระดับตองมีอยางทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝงและสงเสริมใหประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม และรวมกันอนุรักษวัฒนธรรม
4) โครงสรางพืน้ ฐานมีเพียงพอตอความตองการของประชาชน
5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองดี
6) พัฒนาประสิทธิภาพการการเมืองและการบริหารจัดการ

บทที่ 5
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
จากวิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล ( พ.ศ. 2553 – 2557 ) ภารกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนา
สวนตําบล ดังกลาวสามารถนํามากําหนดกลยุทธและแนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบลดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การแกไขปญหาความยากจน
วัตถุประสงค
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพและ 1.1. สงเสริมนโยบายเศรษฐกิจ
เพิม่ ขีดความสามารถของ มหภาคใหเอื้อตอการแกไขปญหา
ความยากจน
คนจนในการแกไข
ปญหาความยากจนบน
พืน้ ฐานของการ
พึง่ ตนเอง เพื่อนําไปสู
การพัฒนาที่สมดุล มี
คุณภาพ เพื่อมุงไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

2. การเพิม่ ศักยภาพและ
โอกาสของคนจน

2.1. การเสริมสรางศักยภาพและ
กระบวนการเรียนรู

แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
- สงเสริมการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจที่คน
จนสวนใหญพึ่งพิง เชน ภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การเกษตร ภาคการกอสรางและภาค
บริการ
- สงเสริมการพัฒนาดานคุณภาพแรงงาน ทุน และ
ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตเพื่อเปนการ
สราง รายไดสภู าคการผลิตตางๆ
- เนนการลงทุนดานการพัฒนาคน สิง่ แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหสมดุลกับการลงทุนดาน
กายภาพ
- กระจายแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําสูกลุมเปาหมาย
คนยากจนและผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง และ
ปรับปรุงหนี้นอกระบบของเกษตรกรใหเขาสูระบบ
ใหมากขึ้น
- ใหบริการพืน้ ฐานทางสังคม ทัง้ ดานสาธารณสุข
พืน้ ฐานและโอกาสทางการศึกษา แกกลุมเปาหมาย
คนจนและผูดอยโอกาส
-เพิม่ บทบาททองถิน่ องคกรพัฒนาสังคม และภาค
ประชาสังคม ในการเปนพันธมิตรสรางทุนทาง
สังคมเพื่อแกไขปญหาความยากจน
- สงเสริมภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถิ่น โดย
พัฒนาเครือขายองคความรู สนับสนุนการจัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีพื้นบาน และสงเสริมการ
วิจัยและการพัฒนาของทองถิ่น
- พัฒนากระบวนการเรียนรูของคนจน และสนับ
สนุนการเปดเวทีประชาคมทองถิ่น
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แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
- ขยายเครือขายการเรียนรูของชุมชน โดยสงเสริม
การถายทอดความรูจ ากปราชญชาวบาน ผูนํา
ชุมชน ตลอดจนเพิม่ โอกาสในการเขาถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมใหคนในชุมชน

2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ใหเขมแข็ง

- เรงรัดการแกปญหาที่ดินทํากินใหกับเกษตรกรที่
ยากจน โดยการจัดที่ดินทํากินใหกับเกษตรกรที่
ยากจน
- สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยซึ่งสวนใหญเปน
คนจนปรับเปลี่ยนการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
มาทําเกษตรแบบยั่งยืน
- ปรับทิศทางการผลิตของเกษตรกรในการทํา
เกษตรใหม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชนบท รวมทัง้
สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตการเกษตร โดยเนนการ
พัฒนาผลิตภัณฑสูตลาดภายใน/ตางประเทศ
- สงเสริมและสนับสนุนระบบตลาด เพื่อใหเปน
แหลงจําหนายสินคาเกษตรใหกระจายทั่วถึง
- สงเสริมขบวนการสหกรณใหเปนเวทีพลัง
สรางสรรคดานธุรกิจของประชาชน

2.3. การสงเสริม/สรางความ
เขมแข็งเศรษฐกิจชุมชน

- สงเสริมการระดมเงินออมภายในชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหระบบออมทรัพยเปนเครื่องมือในการสราง
พลังชุมชนเขมแข็ง
- เสริมสรางโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคง
แกคนจนเมืองและเปลี่ยนชุมชนแออัดใหเปนแหลง
การผลิตของชุมชน โดยสงเสริมจัดตั้งกลุมอาชีพ
กลุมธุรกิจ โดยจัดหา/สนับสนุนแหลงเงินทุนและ
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราตลาด
- สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู
ของคนจนโดยการรวมคิด รวมทํา สรางวินัยในการ
ดํารงชีวิตแบบพอมีพอกิน และขยายเปนเครือขาย
การเรียนรู
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แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
-สนับสนุนการบูรณาการขอมูลชุมชน ประชาคม
ศูนยการเรียนรู และขอมูลบุคคลที่มีศักยภาพเปน
ผูนําการพัฒนา
-สนับสนุนใหชุมชนและประชาคมที่มีอยูในระดับ
พื้นที่ รวมกระบวนการพัฒนากับภาคราชการอยาง
เปนหุนสวนกันและกัน และมีกิจกรรมดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
-สงเสริมการจัดตั้งองคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน มีการรับรองสถานะอยางถูกตองเปน
ที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย

3. การพัฒนาระบบ
คุม ครองทางสังคมและ
ผูดอยโอกาส

3.1. การพัฒนาระบบบริการทาง
สังคมใหเขาถึงคนจนและ
ผูดอยโอกาส

- สงเสริมการดําเนินโครงการประกันสุขภาพถวน
หนา โดยติดตามประเมินผลโครงการนํารองและ
เรงรัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูล
เพื่อพัฒนาระบบการสงตอผูปวยใหมีประสิทธิภาพ
-จัดระบบการศึกษาและการฝกอาชีพที่สอดคลอง
กับระดับและลักษณะของความพิการหรือทุพพล
ภาพ รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การเสริม
ทักษะพิเศษเฉพาะดาน
-ปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑของกองทุนที่
เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเอื้อ
ตอกลุมผูยากจนและผูดอยโอกาส ไดมโี อกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึง

3.2.จัดสวัสดิการสังคมใหมีความ
สอดคลองกับปญหาของชุมชน
และกลุมเปาหมายคนจนและ
ผูดอยโอกาส

-สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการโดย
ชุมชน เพื่อใหการชวยเหลือเฉพาะหนาแกสมาชิก
ของชุมชนในรูปแบบตางๆ
-ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียนที่มีอยูอยางหลากหลาย
ใหมเี อกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
- จัดทําแผนปรับปรุงสภาพแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชนแออัด ใหมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และไดรับบริการ
พืน้ ฐาน บริการสังคมที่จําเปนจากรัฐอยางทั่วถึง
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4. การปรับปรุงระบบ
บริหารภาครัฐเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน

กลยุทธ
4.1. การปรับกระบวนทัศนและ
บทบาทหนวยงานภาครัฐในการ
แกไขปญหาความยากจน

แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
- จัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการที่
ประสานระหวางหนวยงาน มีการจัดลําดับ
ความสําคัญ และมีเครื่องชี้วัดประสิทธิผลที่คนจน
จะไดรับอยางชัดเจน
-สงเสริมใหชุมชนเปนรากฐานสําคัญของสังคมใน
การแกไขปญหาความยากจน โดยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ บทบาทและกระบวนทัศนของขาราชการ
จากเปนผูคิดและดําเนินการ มาเปนเนนการ
ใหบริการ และเปนผูกระตุน สนับสนุน รวมคิด
รวมทํา กับภาคีการพัฒนาทุกฝาย
-สงเสริมการจัดตั้งองคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน มีการรับรองสถานะอยางถูกตองเปน
ที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย เพือ่ เปนแกนกลางใน
การพัฒนาแกไขปญหารวมกับหนวยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 2 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วัตถุประสงค
กลยุทธ
1. เพื่อเสริมสรางใหคน การปองกันปญหายาเสพติด
ครอบครัว ชุมชน และ
ทุกฝายในสังคมมีความ
เขมแข็งและมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด และลด
ปริมาณความตองการยา
เสพติดในประชาชนทุก
กลุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมเด็ก เยาวชนและ
กลุมผูใชแรงงาน

แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
1.การกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกคน
ในสังคมรวมกันผนึกกําลังเปนพลังของแผนดินเขา
ตอสูและเอาชนะยาเสพติด โดยรณรงค
ประชาสัมพันธเพื่อการปองกัน การสรางภูมิคุมกัน
แกประชาชน เด็ก และกลุมเสี่ยงตางๆ เริ่มที่สถาบัน
ครอบครัว
2. การบรรจุเรื่องปญหา สถานการณ ผลกระทบ
และแนวทางการแกปญหายาเสพติดไวในหลักสูตร
การเรียนทุกระดับ และในหลักสูตรการฝกอบรม
ของหนวยงานตางๆ
3.การพัฒนาและขยายทีมงานวิทยากรกระบวนการ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพลัง
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มวลชนในการแกไขปญหายาเสพติดและปญหา
อื่นๆ
4.การสรางเวทีประชาคมในชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ เพื่อใหเกิดกระบวนการรวมคิด
รวมทํา และรวมรับผิดชอบในการแกปญหานําไปสู
เปาหมายชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ
ปลอดยาเสพติด
5.การพัฒนาและขยายเครือขายการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดขององคกร
เอกชน และองคกรเครือขายประชาชน
6.การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีขั้น
พื้นฐานแกเด็กและเยาวชน กลุมผูใชแรงงานทั้ง
ดานจริยธรรม ระเบียบวินัย หนาที่ ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมสวนรวม
7.การฝกอบรม ครู อาจารย ผูประกอบการ ผูนํา
ชุมชนในการใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และการเฝา
ระวังโดยสามารถแยกแยะ กลุมเสี่ยง กลุมติด
เพื่อใหสามารถปองกันและแกไขปญหาไดทัน
การณ
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กลยุทธ

2. เพื่อลดปริมาณยาเสพ การปราบปราม
ติดทั้งผูผลิต ผูลําเลียง ผู
จําหนายและผูใหการ
สนับสนุน ตลอดจน
หยุดยั้งความรุนแรง และ
ควบคุมการแพรระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่

แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
8.การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางเด็ก ครอบครัว ชุมชน เพื่อ
ปองกันปญหายาเสพติด โดยความรวมมือจากทุก
ฝายในสังคม
9. ควบคุมดูแล กํากับ และตรวจสอบสถานบริการ
สถานเริงรมยตา งๆ รวมทั้งหอพักนักเรียน และ
นักศึกษาอยางใกลชิด
10.การดูแล เฝาระวังพื้นที่ และชุมชนที่เสี่ยงตอการ
เกิดปญหายาเสพติด โดยความรวมมือของทุกฝายที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกในชุมชนและ
เจาหนาที่ตํารวจ
11.การฝกอบรม พัฒนาและสรางจิตสํานึกบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในระดับพื้นที่
1.การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจดานการปราบปรามยา
เสพติดในระดับภาคและระดับพื้นที่ เพือ่ ทําลาย
เครือขายผูคารายใหญ ผูคาสง ผูมีอิทธิพล ผูสมคบ
และเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนการถวงดุล
การปฏิบตั งิ านของเจาพนักงานในพืน้ ที่
2.การพัฒนาบุคลากรทัง้ ดานความรู จิตสํานึกและ
พลังศรัทธาในการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เจาหนาที่ตํารวจ และผูที่อยูในกระบวนการ
ยุติธรรมควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยี และการ
ใหการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
สืบสวนและดานการปราบปรามอยางเพียงพอ
3.การเรงรัดดําเนินการกับเจาหนาที่รัฐที่มีสวน
เกี่ยวของกับการคา สนับสนุนหรือปกปองผูกระทํา
ผิด และขบวนการผลิต คายาเสพติด อยางจริงจัง
เด็ดขาดและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่
ตํารวจ และผูที่อยูในกระบวนการยุติธรรม
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กลยุทธ
3. เพือ่ ลดปริมาณความ การบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ
ตองการยาเสพติดใน
ประชาชนทุกกลุม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
เด็ก เยาวชนและกลุม
ผูใ ชแรงงาน และเรงรัด
บําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูเ สพและผู
ติดยาทุกคน ใหกลับมา
เปนพลังสําคัญในการ
ตอตานยาเสพติดและการ
พัฒนาประเทศ

แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
1.การรณรงคและประชาสัมพันธใหครอบครัว
ชุมชนมีความรูลักษณะและพฤติกรรมผูติดยา
เขาใจขั้นตอน การคนหา การนําไปสูส ถานบําบัด
ฟนฟูรางกายและจิตใจ รวมทั้งการใหกําลังใจ ดูแล
ติดตามเพื่อชักจูงโนมนาวใหผูติดยาเขารับการ
บําบัดรักษาโดยสมัครใจ
2.การจัดทําขอมูลผูเสพ ผูติด จําแนกตามกลุมคน
และพื้นที่ และแยกแยะผูติดยาเสพติดในแตละ
กลุม เปาหมาย ตัวยาและระบบการรักษา
3.การกําหนดมาตรฐานกระบวนการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพขั้นต่ํา โดยควรทําใหผูติดยา
ผานระยะตัดความคิดอยากใชยา และเนนให
ครอบครัวเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง
4.การพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาในสถานที่ตางๆ
5.การจัดทําคายบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยา โดยใช
สถานที่มีอยูและมีศักยภาพเพียงพอ เชน คายทหาร
ตํารวจ และศาสนสถานตางๆ
7.การรับรอง (Accreditation) แกสถานบําบัดรักษา
ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
8.การจัดใหมีระบบการติดตามชวยเหลือ และให
กําลังใจแกผูที่ผานการบําบัดฟนฟูเพื่อใหสามารถ
กลับคืนสูครอบครัว ชุมชน และดํารงชีวิตอยาง
ปกติสุข

ยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
วัตถุประสงค
1) เพื่อปลุกจิตสํานึกให
ชาวชัยภูมิทุกคน ทั้ง
นักการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ
นักธุรกิจ ประชาชน
ทั่วไป และเยาวชน ใหมี
จริยธรรม มีคุณธรรม
ไมคอรัปชันและถือ
ประโยชนของสวนรวม
เปนสําคัญ

กลยุทธ
- สรางจิตสํานึกรูสึกผิดตอคอรัป
ชัน และคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน ใน
สังคมไทยทั้งนักการเมือง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป

2) เพื่อสรางแนวรวมใน
การตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบใน
สังคมไทย

การมีเครือขายในการตรวจสอบ
และตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
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แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
- สนับสนุนใหสถานศึกษาไดกําหนดหลักสูตร
ทองถิ่น ในการนําแนวคิด แนวทางในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สรางสือ่ และ
กิจกรรมที่เนนไปสูการมีทัศนคติคานิยมในความ
ซื่อสัตยสุจริต
- สงเสริมใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง
ทองถิ่น ปดประกาศและประชาสัมพันธขอบัญญัติ
ระเบียบ ขอบังคับ และการดําเนินงานขององคกร
ใหประชาชนทราบ รวมทั้งวิธีการแจงเบาะแส
หรือรองเรียนกรณีมีการทุจริต
- จัดระบบตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของรัฐใหมีความโปรงใส ปราศจาก
คอรัปชั่น สามารถใชงบประมาณแผนดินใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
- สงเสริมการจัดตั้งเครือขายองคกรชุมชน
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามคอรัปชัน่

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคน ในดานรางกาย
จิตใจ และแนวความคิด
ใหมสี ขุ ภาพพลามัย
แข็งแรง มีความรู
ความสามารถและทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
สามารถปรับตัวใหทนั
ตอกระแสการ

กลยุทธ
1.1. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของคนใหมีความรู ความสามารถ
ใหสามารถปรับตัวใหทันตอกระ
แสการเปลี่ยนแปลงทั้งในดาน
เศรษฐกิจสังคม การเมือง มีจิตใจ
เข็มแข็ง มีคุณธรรม ตระหนักถึง
ประโยชนสวนรวม

แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล
- เรงรัดพัฒนาคุณภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
ในชนบทใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ตามเกณฑความจําเปน
พืน้ ฐาน (จปฐ.)
- จัดการศึกษาใหแกชุมชนอยางตอเนื่อง จัดระบบ
และพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงกับการจัดหลักสูตร ให
สอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่นและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหองคกรประชาคมในทองถิ่นเขา
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เปลี่ยนแปลงทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง มีจิตใจเข็มแข็ง
มีคุณธรรม ตระหนักถึง
ประโยชนสวนรวม

วัตถุประสงค

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิรปู การศึกษา
- สงเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน ใหมีสวนรวม
ในการทําประโยชนแกสังคม รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น เขาใจ ภูมิใจใน
คุณคา ภาพลักษณ เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของ
ภูมลิ าํ เนาของตนเอง เลือกประกอบอาชีพใน
ทองถิ่นของตน ไมละทิ้งถิ่น
- สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน โดย
ใหความรูและพัฒนาการสรางกลุมชนภูมิปญญา
ทองถิ่นมาประยุกตใชใหเกิดอาชีพที่มั่นคงและสืบ
สานภูมิปญญาใหคงอยูสืบไป
- สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนา การศึกษา และครอบครัวใหเปนบุคลากร
ที่มีคุณธรรมรูหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
อยางถูกตอง และปฎิบัติไดจริง
1.2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการ - ใหมีการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน ใน
ผลิตและพัฒนาฝมือแรงงานใหมี สาขาทีข่ าดแคลนและสอดคลองสภาพทองถิน่ ให
คุณภาพ และสอดคลองกับความ เพียงพอกับความตองการและครอบคลุมทุกตําบล
หมูบาน โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวน
ตองการของตลาดแรงงาน
รวมใหมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ
1.3. สงเสริมใหผูใชแรงงานไดรับ
สวัสดิการและความคุมครอง
ทางดานการประกันสังคมอยาง
ทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาสวนตําบล
- ใหการคุม ครองแรงงานใหไดรบั ความปลอดภัย
ในการทํางานและมีสวัสดิการคุม ครองแรงงานที่
เหมาะสม
- สงเสริมใหมกี ารปฎิบตั ติ ามมาตรฐานแรงงานทุก
ดาน โดยเฉพาะเรื่องคาจางขั้นต่ํา รวมถึงการ
ปฎิบัติอยางเปนธรรมตอแรงงานสตรีและลดการใช
แรงงานเด็ก
- สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูใชแรงงานไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อยกระดับการทํางาน
- สงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน ใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ สรางความมัง่ คงใน
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ชีวิตความเปนอยูของผูใชแรงงานและครอบครัว
- พัฒนาศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน
1.4พัฒนาระบบบริการ
ใหครอบคลุม ประชาชนทุกกลุม รวมถึง
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมี
คุณภาพและครอบคลุมประชาชน ผูดอยโอกาส และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติด และปญหาโรค
ทุกกลุมทั้งในเขตเมืองและเขต
เอดส
ชนบท
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและ ชุมชน
- พัฒนาการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดย
1.5 สงเสริมการระดมพลังทาง
สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสุขภาพ การสนับสนุน
สังคมเพือ่ การมีสขุ ภาพดี
การพักผอนและการออกกําลังกายการสนับสนุน
การสรางสิ่งแวดลอมที่ชวยสงเสริมการมีสุขภาพดี
และการสนับสนุนการรณรงคใหเกิดพฤติกรรมที่ดี
ดานสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาการกีฬาพืน้ ฐาน
การกีฬาเพือ่ สุขภาพ การกีฬาเพือ่ การแขงขัน การ
กีฬาอาชีพ และการกีฬาตานยาเสพติดในทุกพื้นที่
เนนกลุมนักเรียนและเยาวชน โดยประชาชนและ
องคกรที่เกี่ยวของเปนหนวยหลักในการบริหาร
จัดการ
วัตถุประสงค
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ประชาชน ชุมชนใหเข็ม
แข็ง และเขามามีสวน
รวมใน
กระบวนการพัฒนา และ
มีบทบาทสําคัญในการ
แกไขปญหาชุมชนของ
ตนเองและการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

กลยุทธ
2.1 สงเสริมสนับสนุนให
ประชาคม เขามามีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง

แนวทางการพัฒนาสวนตําบล
- สนับสนุนใหประชาชนรวมตัว เพื่อรวมคิด รวม
ทํา โดยเริ่มจากครอบครัวที่เขมแข็ง เพื่อสราง
ความเขมแข็งของชุมชนและสังคมทีป่ ระกอบดวย
สมาชิกทุกคนที่มีความรักเอื้ออาทรตอกัน มีการ
เรียนรูการทํางานเพื่อแกไขและพัฒนารวมกันจนมี
ศักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองไดอยางตอเนื่อง ใน
ลักษณะประชาคมหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
รวมทั้งมีสวนรวมในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
การทํางานของหนวยบริหารราชการสวนทองถิน่
ของตน
- ประชาสัมพันธ อบรม ใหความรูเกี่ยวกับ สิทธิ
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2.2 สงเสริมการรักษาความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

เสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน ประชาคม
องคกรเอกชน สวนราชการ เขามาแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
- ดําเนินงานยุทธศาสตรราษฎร – รัฐ รวมใจตาน
ภัยยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
1. ปรับแผนการผลิต
ทางการเกษตร เพือ่ ให
เกษตรกรมีรายไดและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

กลยุทธ
1.1สงเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม

1.2 สงเสริมการใช
เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม

แนวทางการพัฒนาสวนตําบล
- จัดทําแผนการผลิตการเกษตรแบบผสมผสานตาม
แนวทฤษฎีใหม ตามศักยภาพของพืน้ ที่
- สงเสริมการใชภูมิปญญาชาวบานผสมผสานกับ
เทคโนโลยีแผนใหม
- สงเสริมการทําการเกษตรอยางมีระบบครบวงจร
- การปรับปรุงสิทธิและกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- พัฒนาแหลงน้าํ ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก และ
พัฒนาระบบชลประทานตามศักยภาพของพืน้ ที่
เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับการเกษตรอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมการปลูกไมผล ไมยืนตน ไมเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกับพื้นที่
- สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกับพื้นที่
- สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแหลงน้ํา
สาธารณะและแหลงน้าํ ของเกษตรกรตามศักยภาพ
ของพื้นที่
- สงเสริมการใชพันธุพืช พันธุสัตวและพันธุสัตว
น้ําที่มีคุณภาพดี ใหผลตอบแทนสูง
- สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร
- สงเสริมการใชอาหารสัตวที่มีประสิทธิภาพใน
การผลิตสัตว
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- สงเสริมเกษตรกรทําการเกษตรใหไดผลผลิตที่
ปลอดสารพิษ
- ฝกอบรมใหความรูดานการเกษตร
วัตถุประสงค

กลยุทธ
1.3 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกสินคาและพัฒนาตลาดให
เกิดการสงออกทั้งในและ
ตางประเทศ

แนวทางการพัฒนาสวนตําบล
- สงเสริมการแปรรูปสินคาที่มีศักยภาพ
- สนับสนุนการผลิตและสงออกสินคาที่มีศักยภาพ
ระดับจังหวัด
- พัฒนาสงเสริมความรูด า นการตลาด

2.1 พัฒนาองคกรเกษตรกรใหมี
ความสามารถดําเนินการผลิตและ
การตลาดอยางเปนระบบครบ
วงจร

- พัฒนาปจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานแกสถาบัน/กลุม
เกษตรกร
- สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจการเกษตรแกสมาชิกสถาบัน/กลุม
เกษตรกร
- ฝกอบรมใหความรู ทักษะในการผลิตและการ
ดําเนินธุรกิจการเกษตรแกสมาชิกสถาบัน/กลุม
เกษตรกร
- จัดหาแหลงเงินทุน และปจจัยการผลิตแกสถาบัน/
กลุมเกษตรกร
- ใหบริการขอมูลขาวสารดานการตลาด/ภาวะราคา
สินคา

3.1 สงเสริมใหมกี ารตัง้ โรงงาน
3. พัฒนาและสงเสริมให อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เปนเมืองอุตสาหกรรมสิ่ง อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทอ พัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น
ที่จังหวัดมีความพรอมและ
แปรรูปผลผลิต
ศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนได
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมอื่น

- ประชาสัมพันธ ชักชวนนักลงทุนมาลงทุนตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ตาํ บลมีศกั ยภาพในการ
สงเสริมการจัดตั้ง
- บริการขอมูลขาวสารการลงทุนแกนักลงทุน
โดยทั่วไป
- ผลักดันโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อ
ตอการลงทุน รวมทัง้ พัฒนาฝมอื แรงงานใหรองรับ
กับอุตสาหกรรมที่สงเสริม
- ผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รองรับ
โครงการเหมืองแรโปแตซ
- สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

2. พัฒนาองคกร
เกษตรกรใหมีการ
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ
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3.2 พัฒนาปรับปรุง คุณภาพ
รูปแบบผลผลิตอุตสาหกรรมใน
ทองถิ่นใหสามารถแขงขันใน
ตลาดได
วัตถุประสงค
กลยุทธ
4.1 ใหมีการจัดทําแผนสวนตําบล
4. เพื่อเรงรัดใหมีการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยาง การทองเที่ยวตําบลโนนทอง เพื่อ
เปนแนวทางในการสงเสริมและ
เปนระบบ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางเปน
ระบบ
4.2 ใหมกี ารพัฒนาระบบการ
บริการพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว
4.3 เพื่อยกระดับรายไดและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวใหเปน
ระบบ

- อบรมใหความรู ทักษะ วิทยาการการผลิต
สมัยใหม และความรูใ นดานการตลาด
- บริการทางดานการเงินแกอตุ สาหกรรมรายยอย
แนวทางการพัฒนาสวนตําบล
- จัดทําแผนสวนตําบลการทองเที่ยว

- บํารุงรักษา และปรับปรุงแหลงทองเที่ยวไมให
เสือ่ มโทรม ใหมีสภาพดึงดูดใจนักทองเที่ยว โดย
พัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- จัดรูปแบบเสนทางการทองเที่ยวภาย
ในจังหวัด และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคียง
- สงเสริมภาคเอกชนเขารวมดําเนินการ และลงทุน
ในกิจการทองเที่ยว
- พัฒนาการอุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ
พื้นเมือง เพื่อจําหนายเปนสินคาที่ระลึกแก
นักทองเที่ยว
- สงเสริมใหมีสถานบริการ ที่พักแรม ที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย
- ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ต
ใหเปนที่รูจักแพรหลายในระดับประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาโครงสราง
พืน้ ฐาน รองรับการ
เจริญเติบโตของสังคม
เมือง และ
อุตสาหกรรม

กลยุทธ
แนวทางการพัฒนาสวนตําบล
1.1 พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานอยาง - กอสรางปรับปรุงโครงขายสาธารณูปโภค
เสนทางคมนาคม ไฟฟา ประปา โทรศัพท ใหได
เปนระบบ ตามความจําเปน
มาตรฐาน และเพียงพอ
กอนหลัง
- ผลักดันโครงการระบบสาธารณูปโภคที่เตรียม
รองรับความเจริญเติบโตในอนาคต
- จัดทําผังเมืองรวม และควบคุมการใชที่ดินให
ถูกตอง
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2.1 พัฒนาปรับปรุงระบบ
2. เพื่ออนุรักษและพัฒนา โครงสรางพืน้ ฐานตลอดจน
สภาพแวดลอมของแหลง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โบราณสถานในแหลงทองเที่ยว
ทองเที่ยว

3.เพื่อเรงรัดปองกัน
แกไขปญหามลพิษ และ
รักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
ผลกระทบตอ คุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน

3.1 ใหมีการบริหารและการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดอยางเปนระบบ

- รณรงคสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาเมือง
- ผลักดัน โครงการเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ใหมีผล
ในทางปฎิบัติอยางเปนรูปธรรม
- กอสรางปรับปรุงระบบกักเก็บน้ําและการระบาย
น้าํ ใหไดมาตรฐานเพือ่ แกไขปญาหาการขาดแคลน
น้ําเพื่อการเกษตรและปองกันน้ําทวม
- ศึกษา สํารวจออกแบบการวางแผนพัฒนาลุม น้าํ
ตางๆ ในตําบล เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเกษตรและปองกันน้ําทวม
- ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทางดาน
โครงสรางพืน้ ฐานสภาพภูมทิ ศั น เสนทาง
คมนาคม ปายประชาสัมพันธ
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาดูแล
แหลงทองเที่ยว
- จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับตําบล
- ใหความรู ในเรื่องการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนในพื้นที่
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กลยุทธ
3.2เผยแพรประชาสัมพันธ ปลูก
จิตสํานึกใหประชาชนรวมมือใน
การรักษาสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาสวนตําบล
- ใหความรูขั้นพื้นฐานแก ประชาชนในทองถิน่
ในดานการรักษาสิ่งแวดลอมดวยวิธีงายๆและ
ประหยัด ใหทั่วถึงทุกหมูบาน
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุมองคกร ในทองถิ่นเพื่อ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
- รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไมทดแทน การสราง
และบํารุงรักษาสวนสาธารณะ รวมกันดูแลสภาพ
แหลงตนน้ําลําธาร
- ถือปฏิบตั ติ ามมาตรการทางผังเมือง ควบคุมการ
ใชที่ดินใหสอดคลองกับการรักษาสิ่งแวดลอม

4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 4.1 การจัดทําแผนสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภค ใน ดานการรักษาสิ่งแวดลอม
ดานการรักษา
สิ่งแวดลอม

- ให อบต. รวมในการศึกษาความเปนไปได ความ
เหมาะสมในการจัดทํา โครงการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ในลักษณะ
การรวมศูนยเพื่อใหการจัดการมีประสิทธิภาพ
- วางแผนจัดเตรียมที่ดินที่จะใชเปนสถานที่กําจัด
น้ําเสีย ขยะมูลฝอย ใหเหมาะสมเพียงพอ สามารถ
รองรับปญหาในอนาคต
-ใหทองถิ่นจัดทําแผนประชาสัมพันธ รณรงคให
ประชาชนเขามามีสว นรวม ในการรักษา
สิ่งแวดลอมโดยนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมา
ใชในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
- ใหมีการประชาสัมพันธในเรื่องการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะ
ในพื้นที่ที่มีการจัดทําโครงการแลว

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนาสามปของ อบต. และให
สอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ อีกทัง้ ตรงกับ
ปญหา ความตองการและศักยาภาพของทองถิ่นโดยเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่การจัดการ
กระบวนการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาเมืองในปจจุบันตามวิสัยทัศน
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล “ ชาวตําบลโนนทองมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี การศึกษาดี
โครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนา ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ”
ดังนั้น การวางแผนจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล แผนยุทธศาสตร
กาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง (พ.ศ. 2553-2557) จะเปนเครื่องมือทางการบริหารและเปนวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะนําไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนทองดังกลาวตอไป

ชือ่
( นายทองดํา อินกกผึง้ )

นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนายุทธศาสตรไปสูก ารปฎิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
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การแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตรไปสูงการปฎิบัติ จะบังเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงเวลา 5 ป ไดนั้น
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทํางาน จากการคิดแบบแยกสวนมาสูการบูรณาการ มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการบริหารตามหลักการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม ตลอดจนการประสานแผนพัฒนานาใน
ระดับตางๆ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาในแตละสาขาเพือ่ ใหเกิดการปรับปรุงแผนให
เหมาะสมและทันตอเหตุการณ การปรับเปลี่ยนการะบวนทัศนของการพัฒนาทองถิ่น ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และแหงชาติฉบับที่ 9 ทีย่ ดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดมงุ การดําเนินงานดําเนินงานในทางสายกลางเพือ่
สงเสริมการพัฒนา และใหมีการจัดทําแผนปฎิบัติการระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากชุมชนทุกภาคสวนในสังคมในการ
รวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบ จึงเปนสวนสําคัญที่จะสนับสนุนใหแนวทางการพัฒนาทองถิ่นถูกนําไปสูการ
ปฎิบัติอยางเปนธรรม
เพื่อใหแผนพัฒนายุทธศาสตรที่ไดจัดทําไปโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการบูรณา
การทั้งมิติตานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหทรัพยากรไดรับการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยันยืน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แนวทางการดําเนินการเพื่อแปลงแผนไปสูการปฎิบัติควรดําเนินการดังนี้
1.) การเสริมสรางความเขาใจในแผนพัฒนายุทธศาสตร เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาพสวนไดรับทราบ มี
ความรู มีความเปนเจาของรวมกัน และมีสวนรวมในการจัดการโดยการพัฒนา บุคลากร พนักงานสวนทองถิ่นที่
รับผิดชอบงานดังกลาว
2.) ผลักดันใหมีการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรใหเกิดความเชื่อโยงกันภายใตหลักการดานพื้นที่ภารกิจ
และการมีสวนรวม โดยใหมีการจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
3.) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดทําแผนปฎิบัติการในระดับชุมชน ที่มีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร และแผนในระดับทีสูงกวา โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนและการเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหสอดคลองกันกับศักยภาพและความตองการของชุมชน
4.) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันเปนหมูคณะและมีการบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน รวมทัง้ การใชทรัพยากรการพัฒนารวมกันระหวางหนวยงาน
5.) ประสาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา และนําขอมูลจากการติดตามประเมินผลมา
ปรับปรุง และพัฒนาแผนอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดฐานขอมูลในทุกระดับตลอดจนสรางเครื่องขาวขอมูล เพื่อใช
ประโยชนในการตัดสินใจและและการบริหารจัดการขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน
6.) พัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาอยางยั่งยืนใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ใหเปนที่ยอมรับ เพื่อใหสามารถใช
ประโยชนรวมกันได

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

เมือ่ สภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ไดใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป ตามทีน่ ายกองคการ
บริหารสวนตําบลโนนทองเสนอแลว นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนทองจึงพิจารณาอนุมตั แิ ละประกาศ ใช
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แผนยุทธศาสตร และนําแผนพัฒนายุทธศาสตรไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางที่ไดกําหนดไว โดยที่
แผนพัฒนายุทธศาสตร จะเปนกรอบในการพัฒนาทองถิ่น และเปนกรอบในการทํางบประมาณรายจายประจําป
รวมทั้งจัดหาแหลงเงินงบประมาณเพื่อใหมีการปฎิบัติตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนายุทธศาสตร
ในสวนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายุธทศาสตร (2553-2557) ขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํางานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28. กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ป 53 - 57 ป 53
ป 54
ป
ดานการคมนาคม
1. กอสรางถนน
พื้นที่ผิวถนนที่กอสราง
4,100
1,000
800
2. กอสรางชองระบายน้ํา (บล็อค คอนเวิทส)
จํานวนทอระบายน้ํา
36
5
6
3. กอสรางรองระบายน้ํา
จํานวนรองระบายน้ํา
3,400
500
900
4. ขยายผิวจราจร
พื้นที่ผิวถนนที่กอสราง
3,600
800
700
5. ซอมปรับปรุงถนน
จํานวนถนนที่ปรับปรุงซอมแซม
25
2
4
6. กอสรางสะพาน
จํานวนสะพานที่กอสราง
6
1
1
ดานไฟฟาและไฟสองสวาง
1. ขยายเขตไฟฟา
จํานวนขยายเขตไฟสาธารณะ
40
9
10
2. ติดตั้งไฟสองสวางสาธารณะ
จํานวนติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
330
50
60
3. ซอมปรับปรุงไฟสองสวางสาธารณะ
จํานวนซอมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ
45
7
8

55

ป 56

ป 57

ผูรับผิดชอบ

600
9
500
600
6
2

700
7
700
700
5
1

1,000
9
800
800
8
1

สวนโยธา

8
50
9

6
80
11

7
90
10

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ป 53 - 57 ป 53
ป 54
ป 55
ดานพัฒนาระบบจราจร
1. ติดตั้งวัสดุอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการจราจจํานวนติดตั้งของการความปลอดภัย
170
50
20
30
2. ปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องหมายบังคับการจราจร จํานวนปรับปรุงเครื่องจราจร
32
2
8
6
3. ติดตั้งเครื่องหมายหรือไฟสะทอนแสงทายรถกา จํานวนการติดตั้งแสงทอนทายรถ
80
20
10
10

ป 56
40
7
30

ป 57
30
9
10

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกันอยูดีกินดี
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพ ดานเศรษฐกิจ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ป 53 - 57 ป 53
ป 54
ป 55
ดานเศรษฐกิจ
พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
1. ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน
จํานวนครั้งการฝกอบรมอาชีพ
14 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
2. จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย
จํานวนคนที่มีอาชีพเสริม
0
0
0
0
3. จัดตั้งลานคาชุมชนในการจําหนายสินคา
จํานวนลานคาชุมชน
3 แหง
1
4. สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
จํานวนอาชีพที่สงเสริม
17 อาชีพ 3 อาชีพ 3 อาชีพ 6 อาชีพ
5. ถมดินสรางลานคาชุมชน
จํานวนแหง
3 แหง
1
0
0
ดานสงเสริมการทองเที่ยว
1. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
จํานวนสถานที่ทองเที่ยว
4 แหง
1 แหง
1 แหง
2. กอสรางจุดบริการนักทองเที่ยว
จํานวนแหงที่สราง
4 จุด
0
1
1
3. จัดกิจกรรมแขงขันเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
จํานวนครั้ง
5 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
4. การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
จํานวนครั้ง
5 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ

ป 56

ป 57

3 ครั้ง

3 ครั้ง

สํานักปลัด

0

0

สํานักปลัด

1

1

สํานักปลัด

3 อาชีพ 3 อาชีพ

สํานักปลัด

1

1

สํานักปลัด

1 แหง

1 แหง

สํานักปลัด

1

1

สํานักปลัด

1 ครั้ง
1 ครัง้

1 ครั้ง
1 ครัง้

สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกันอยูดีกินดี
แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพ ดานเศรษฐกิจ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ป 53 - 57 ป 53
ป 54
ป 55
ป 56
ป 57
5. สงเสริมอาชีพที่ตอเนื่องกับการทองเที่ยว
จํานวนครอบครัว
250 ครัวเรือน 50 ครัวเรือน 50 ครัวเรือน 50 ครัวเรือน 50 ครัวเรือน50 ครัวเรือน
การพัฒนาดานสังคม
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวนคน
200 คน
40
40
40
40
40
2. จัดซื้อรถดับเพลิง
จํานวนคัน
1 คัน
0
0
1
3. ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
จํานวนเงินงบปะมาณ
500,000.00 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ดานสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
1. จัดการแขงขันกีฬาในตําบล
จํานวนครั้ง
3 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
2. สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม
จํานวนคน
1,650 คน 330 คน 330 คน 330 คน 330 คน 330 คน
3. สังคมสงเคราะหคนชรา
จํานวนคน
275 คน
55 คน 55 คน 55 คน 55 คน 55 คน
4. สงเคราะหผูปวยติดเชื้อเอดส
จํานวนงบประมาณ (บาท)
100,000
20,000
20,000
20,000 20,000 20,000
5. สนับสนุนและจัดตั้งศูนยกีฬาตําบล
จํานวนชมรมกีฬา
3 ชมรม
1
1
1
0
0
6. สรางสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผอนหยอนใ
จํานวนแหง
4 แหง
1
1
1
1
0
7. การจัดหาเต็นทสําหรับหมูบาน
จํานวนหลัง
8 หลัง
2
2
2
2
0

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
พัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชน
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกันอยูดีกินดี
แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพ ดานเศรษฐกิจ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ป 53 - 57 ป 53
ป 54
ป 55
1. ฝกอบรมเยาวชนในตําบล
จํานวนครั้ง
5 ครั้ง
1
1
1
2. เขาคายอบรมเยาวชนในตําบล
จํานวนครั้ง
5 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
3. ฝกอบรมอาสาสมัครชุมชน
จํานวนครั้ง
1 ครั้ง
0
0
1 ครั้ง
4. จัดตั้งศูนยวิทยุตําบล
จํานวนแหง
1 แหง
1
0
0
5. จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน
จํานวนแหง
1 แหง
0
0
1
1. โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในโรงเรียน
จํานวน (ครั้ง)
5
1
1
1
2. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน (ครั้ง)
5
1
1
1
3. โครงการบริการอินเตอรเน็ทตําบลเพื่อประชาชน จํานวนผูมาใชบริการ (ครั้ง)
15,000
3,000
3,000
3,000
4. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หรือวิทยุชุมชน
แหง
1
0
0
1
5. โครงการที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
แหง
9
3
3
3
6. ถมดินเพื่อสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แหง
1
1
0
0
7. โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาหารเสริมกลางวัน
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
30
6
6
6
8. โครงการกอสรางศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียน
จํานวน (แหง)
5
1
1
1
9. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนให
จํานวน (เครื่อง)
5
1
1
1

ป 56

ป 57

1

1

ผูรับผิดชอบ
พัฒนาชุมชน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

พัฒนาชุมชน

0

0

พัฒนาชุมชน

0

0

สํานักปลัด

0

0

3,000

1

1

การศึกษา

1

1

การศึกษา

3,000

การศึกษา

0

0

การศึกษา

0

0

การศึกษา

0

0

การศึกษา

6

6

การศึกษา

1

1

การศึกษา

1

1

การศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
แนวทางที่ 7 พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เปาหมาย
โครงการ
ตัวชี้วัด
ป 53 - 57 ป 53
ป 54
ป 55
ดานการศาสนา
1. โครงการเขาคายฟงธรรมของเยาวชน
จํานวนผูที่เขารวม
500 คน
100
100
100
2. โครงการเขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญทางพุทธศาส
จํานวนผูที่เขารวม
2,500
500
500
500
3. โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา
จํานวน (ครั้ง)
5 ครั้ง
1
1
1
ดานวัฒนธรรม
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน (ครั้ง)
5
1
1
1
2. โครงการจัดงานวันสงกรานต
จํานวน (ครั้ง)
3
1
1
1
3. รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรม รอยละของประชากรทั้งหมด
100%
40%
50%
60%
ที่เขารวมกิจกรรม
4. โครงการสงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรม และประเพ รอยละของประชากรทั้งหมด
100%
40%
50%
60%
ที่เขารวมกิจกรรม
5. โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ
จํานวน (ครั้ง)
5
1
1
1

ป 56

ผูรับผิดชอบ

ป 57

100
500

การศึกษา

100
500

การศึกษา
การศึกษา

1

1

การศึกษา

1

1

การศึกษา

70%

80%

70%

90%
1

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
1

การศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
แนวทางที่ 6 พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาทางดานแหลงน้ํา และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทางดานแหลงน้ํา
การพัฒนาทางดานแหลงน้ํา
โครงการ
น้ําอุปโภค บริโภค
1. ขยายเขตประปาหมูบาน
2. กอสรางระบบประปาหมูบาน (แบบหอถังสูง)

ตัวชี้วัด
จํานวนระยะทาง (เมตร)
จํานวนแหง
สภาพที่ใชงานไดอยางดี
จํานวน (แหง)
จํานวน (แหง)

3. ซอมปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (ประปาภูเขา
4. กอสรางระบบประปาใหดื่มได
5. ซอมบํารังรักษาบอบาดาล
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
1. กอสรางฝาย ทํานบ หรืออางเก็บน้ํา
จํานวน (แหง)
2. ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขิน
จํานวน (แหง)
3. ซอมปรับปรุงคลองสงน้ํา
จํานวนระยะทาง (เมตร)
4. ขุดลอกอางเก็บน้ํา
จํานวน (แหง)
5. กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
จํานวน (แหง)
6. ซอมปรับปรุงฝาย ทํานบ หรืออางเก็บน้ํา
ความสามารถในการใชงาน

ป 53 - 57

ป 53

เปาหมาย
ป 54
ป 55

900 เมตร
5
5
2
50 บอ

100
0
1
0
10

300
1
1
1
10

200
2
1
1
10

8 แหง
18 แหง
15,000 เมตร
4 แหง
4 แหง
100%

1
5

1
7
3,000
1
1
100%

2
6
3,000
1
1
100%

3000
1
1
100%

ป 56

ผูรับผิดชอบ

ป 57

100

200

สวนโยธา

1

1

สวนโยธา

1

1

สวนโยธา

0

0

สวนโยธา

10

10

สวนโยธา

2

2

สวนโยธา

5

4

สวนโยธา

0

0

สวนโยธา

0

1

สวนโยธา

1

0

สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
แนวทางที่ 6 พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาทางดานการบริหาร และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทางดานการบริหาร
โครงการ

ตัวชี้วัด

การพัฒนาดานการเมือง
1. โครงการอบรมใหความรูดานการพัสดุแกตัวแทน
จํานวน (ครั้ง)
2. อบรมใหความรูกฏหมายเลือกตั้งแกประชาชน
จํานวน (ครั้ง)
3. รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
รอยละของผูมีสิทธิที่ๆปใชสิทธิ์ฯ
4. อบรมใหความรูแกประชาชนในการเขามาตรวจส
จํานวน (ครั้ง)
ดานการบริหาร
1. จัดสงผูบริหาร สมาชิกสภา เขาอบรม
จํานวน (คน)
2. จัดสงพนักงานเขาอบรม
จํานวน (คน)
3. จัดซื้อรถยนต
จํานวน (คัน)
4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงาน อ ความเพียงพอในการใชงาน
5. เปนเจาภาพหรือสงสมาชิกเขาแขงขันกีฬา
จํานวน (ครั้ง)
6. อุดหนุนศูนยซื้อจางระดับอําเภอ
จํานวน (ครั้ง)
7. ซอมปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ
ความเพียงพอในการใชงาน

ป 53 - 57

ป 53

เปาหมาย
ป 54
ป 55

3 ครั้ง
1 ครั้ง
70%
2 ครั้ง

1
1 ครั้ง
70%
0

1
0
70%
1

1
0
70%
0

44 คน
60
2 คัน
100%
5 ครั้ง
5 ครั้ง
100%

4
12
0
100%
1
1
100%

15
12
1
100%
1
1
100%

6
12
0
100%
1
1
100%

ป 56

70%

12

ผูรับผิดชอบ

ป 57
0

0

สํานักปลัด

0

0

สํานักปลัด

70%

สํานักปลัด

1

0

สํานักปลัด

10

8

สํานักปลัด

100%

100%

0

12
100%

สํานักปลัด
0

สํานักปลัด
สํานักปลัด

1

1

สํานักปลัด

1

1

สํานักปลัด

100%

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
แนวทางที่ 7 พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดานการสาธารณสุข และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการสาธารณสุข
โครงการ

ตัวชี้วัด

ป 53 - 57
1. โครงการสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย
จํานวน (ครั้ง)
150 ครั้ง
2. โครงการสงเสริมใหประชาชนรับประทานอาหา
จํานวน (ครั้ง)
0
3. โครงการจัดบานใหถูกสุขลักษณะ
รอยละ / จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
90%
4. โครงการกอสรางลานกีฬา
จํานวน (แหง)
6 แหง
การควบคุมและระงับโรคติดตอ
1. โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
อัตราการเกิดโรค
0%
2. โครงการควบคุมโรคไขฉี่หนู
อัตราการเกิดโรค
0%
3. โครงการควบคุมโรคฤดูรอน
อัตราการเกิดโรค
0%
4. โครงการควบคุมโรคเอสด
อัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้น
0%
5. โครงการควบคุมโรคไขหวัดนก
0%

ป 53
30 ครั้ง
0
50%
0
0%
0%
0%
0%
0%

เปาหมาย
ป 54
ป 55
30 ครั้ง 30 ครั้ง
0
0
60%
70%
6
0
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

ป 56
ป 57
30 ครั้ง 30 ครั้ง
80%

0

90%

0

0%
0%
0%
0%
0%

0

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

0

0%
0%
0%
0%
0%

ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
แนวทางที่ 8 พัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ

ตัวชี้วัด

ป 53 - 57

ป 53

ทรัพยากรธรรมชาติปาไม
1. รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธ รอยละของประชากรทั้งหมด
80%
40%
2 บริหารจัดการ และดูแลรักษาปาชุมชน
จํานวน (กลุม)
5 กลุม
1
3. ปลูกตนไมในบริเวณที่สาธารณะ และที่รกรางวา
จํานวน (ตน)
10,000
2,000
4. ฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
จํานวน (คน)
180 คน
0
5. จัดทําแนวเขตกั้นบริเวณที่สาธารณะ
จํานวนระยะทาง (เมตร)
1,9 00 เมตร 200
ทรัพยากรธรรมชาติแหลงน้ํา
1. รณรงคสรางจิตสํานึกดานการไมทิ้งขยะมูลฝอยล
จํานวนครัวเรือน
0
0
2. รณรงคลดการใชสารเคมี
จํานวนครัวเรือน
450 ครัวเรือน 150
3. สรางความสมดุลทางธรรมชาติ เชน การปลอยสัต
จํานวน (ตัว)
150,000
30,000
4. การกําจัดวัชพืชในลําน้ําธรรมชาติ
จํานวน (ครั้ง)
3 ครั้ง
1

เปาหมาย
ป 54
ป 55
50%
1
2,000
100
300

60%
1
2,000
80
500

0
150
30,000
1

0
150
30,000
1

ป 56

ป 57

70%

80%

2,000

1

2,000

ผูรับผิดชอบ

1

0

0

400

500
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ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
แนวทางที่ 8 พัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ

ตัวชี้วัด

ดานสิ่งแวดลอม
1. จัดตั้งถังขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ
จํานวนถังขยะ
2. จัดซื้อรถขยะ
จํานวน (คัน)
3. รณรงคใหประชาชน ไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ รอยละของประชากรทั้งหมด
4. จัดหาสถานที่สําหรับกําจัดขยะ
แหง
5. รณรงคไมใหประชาชนเผาหญาบริเวณขางทางแ รอยละของประชากรทั้งหมด

ป 53 - 57

ป 53

เปาหมาย
ป 54
ป 55

0
0
100%
0
100%

0
0
80%
0
80%

0
0
85%
0
85%

0
0
90%
0
90%

ป 56

90%
90%

ผูรับผิดชอบ

ป 57
0

0

0

0

0

100%
100%

0
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บทที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ และการติดตามผล ประเมินผล

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
โครงการ
1.
2.
3.
4.

ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน
จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย
จัดตั้งลานคาชุมชนในการจําหนายสินคา
สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งการฝกอบรมอาชีพ
จํานวนคนที่มีอาชีพเสริม
จํานวนลานคาชุมชน
จํานวนอาชีพที่สงเสริม

ป 48 - 52
10 ครั้ง
20 คน
1 แหง

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
โครงการ
1. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว

ตัวชี้วัด

จํานวนสถานที่ทองเที่ยว
2. จัดกิจกรรมแขงขันเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จํานวนครั้ง
3. สงเสริมอาชีพที่ตอเนื่องกับการทองเที่ยว
จํานวนครอบครัว

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคม
แนวทางที่ 1 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
จัดซื้อรถดับเพลิง
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคม

ตัวชี้วัด
จํานวนคน
จํานวนคัน
จํานวนครั้ง

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 2 ดานการสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
โครงการ
จัดการแขงขันกีฬาในตําบล
สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม
สังคมสงเคราะหเด็ก สตรี คนพิการ และคนชรา
4. สงเคราะหผูปวยติดเชื้อเอดส
5. สนับสนุนและจัดตั้งศูนยกีฬาตําบล
6. สรางสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผอนหยอน
ใจของชุมชน
7. การจัดหาเต็นทสําหรับหมูบาน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคม

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 3 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
โครงการ
1. ฝกอบรมเยาวชนในตําบล
2. เขาคายอบรมเยาวชนในตําบล
3. ฝกอบรมอาสาสมัครชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 ดานการคมนาคม
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กอสรางถนน
กอสรางชองระบายน้ํา
กอสรางรองระบายน้ํา
ขยายผิวจราจร
ซอมปรับปรุงถนนและรองระบายน้ํา
กอสรางสะพาน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 2 ดานไฟฟาและไฟสองสวาง
โครงการ
1. ขยายเขตไฟฟา
2. ติดตั้งไฟสองสวางสาธารณะ
3. ซอมปรับปรุงไฟสองสวางสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 3 ดานการพัฒนาระบบจราจร
โครงการ
1. ติดตั้งวัสดุอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการจราจร
2. ปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องหมายบังคับการจราจร
3. ติดตัง้ เครื่องหมายหรือไฟสะทอนแสงทายรถ
เพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานแหลงน้ํา

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 แหลงน้ําอุปโภค บริโภค
โครงการ
1. ขยายเขตประปาหมูบาน
2. ซอมปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (แบบหอถังสูง)

3. ซอมปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (ประปาภูเขา)
4. กอสรางระบบประปาใหดื่มได

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานแหลงน้ํา

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

กอสรางฝาย ทํานบ หรืออางเก็บน้ํา
ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขิน
ซอมปรับปรุงคลองสงน้ํา
ขุดลอกอางเก็บน้ํา
ซอมปรับปรุงฝาย ทํานบ หรืออางเก็บน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการเมือง
โครงการ
1. โครงการอบรมใหความรูดานการพัสดุแกตัวแทน
ประชาคมหมูบาน
2. อบรมใหความรูกฏหมายเลือกตั้งแกประชาชน
3. รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
4. อบรมใหความรูแกประชาชนในการเขามาตรวจ
สอบการทํางานของ อบต.

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 2 การพัฒนาการบริหาร
โครงการ
1. จัดสงผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวน
ตําบลเขารับการอบรม
2. จัดซื้อรถยนต
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงาน อบต.
4. ซอมปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 สงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ
1. โครงการสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย
2. โครงการสงเสริมใหประชาชนรับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
3. โครงการจัดบานใหถูกสุขลักษณะ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 2 ควบคุมและระงับโรคติดตอ
โครงการ
1.
2.
3.
4.

โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
โครงการควบคุมโรคไขฉี่หนู
โครงการควบคุมโรคฤดูรอน
โครงการควบคุมโรคเอสด

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 ดานการศึกษา
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในโรงเรียน
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการบริการอินเตอรเน็ทตําบลเพื่อประชาชน
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หรือวิทยุชุมชน
โครงการที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
โครงการจัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน
โครงการกอสรางศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียน
จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหกับ
โรงเรียน (เครื่องคอมพิวเตอร)

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 2 ดานศาสนา
โครงการ
1. โครงการฝกอบรมจิตสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล
2. โครงการเขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา
3. โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 3 ดานวัฒนธรรม
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
2. โครงการจัดงานวันสงกรานต
3. รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
4. โครงการสงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติปาไม
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติปาไม
2 บริหารจัดการ และดูแลรักษาปาชุมชน
3. ปลูกตนไมในบริเวณที่สาธารณะ และที่รกราง
วางเปลา
4. ฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5. จัดทําแนวเขตกั้นบริเวณที่สาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติแหลงน้ํา

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. รณรงคสรางจิตสํานึกดานการไมทิ้งขยะมูลฝอยลง
ลงในแมน้ําลําคลอง
2. รณรงคลดการใชสารเคมี
3. สรางความสมดุลทางธรรมชาติ เชน การปลอย
สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 3 สิง่ แวดลอม

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดตั้งถังขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ
จัดซื้อรถขยะ
รณรงคใหประชาชน ไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ
จัดหาสถานที่สําหรับกําจัดขยะ
รณรงคไมใหประชาชนเผาหญาบริเวณขางทาง
และในไรนาของตนเอง

ตัวชี้วัด

ป 48 - 52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

