
   
     ส่วนที ่ 4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา เป็น
ต าบลขนาดใหญ่   คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี  
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

วิสัยทัศน์อันเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง-
กระตาดพัฒนา ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า เป็นผลรวมของการสรุปวิเคราะห์ การด าเนินมาของท้องถิ่น
ตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน  และมุ่งหวังในอนาคต 
 การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่  มีผลท าให้
สามารถทราบถึงปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความมุ่งหวังให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมี
ทิศทาง  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย  ดังนี้  

 

      4.1   วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิน่  
   วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

 อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา  ภายในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2557 -2559) 
      “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพึ่งพา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม” 

              พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา 
3. สนับสนุนการเรียนรู้สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
4. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา      
1. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. เศรษฐกิจแบบพ่ึงพาแพร่หลายในท้องถิ่น 
3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่ 

     4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนาในช่วง 3 ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

                     8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา ถังเก็บน้ า บ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล แหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนนและท่อระบายน้ า สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม 
3. การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ  

กองช่าง 
 

กองช่าง 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
   การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 
1. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน 
3. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ 

ส านักปลัดฯ 
ส่วนสวัสดิการฯ,กองคลัง 

ส่วนสวัสดิการฯ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
   การพัฒนาด้านสังคม 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม 
2. การแก้ไขปัญหาความยากจน 

ส านักปลัดฯ 
ส่วนสวัสดิการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. การควบคุมและปูองกันโรค  
2. การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและการด าเนินงานสาธารณสุขโดยเน้นการมี 
   ส่วนร่วม 

ส านักปลัดฯ 
“ 
“ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1. การเพ่ิมโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2. การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาฯ 
3. การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัดฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 

ส่วนการศึกษาฯ/ทุกส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

1. การส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาคประชาชน 
2. การเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร 
3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ส านักปลัด/ทุกส่วน 
 



 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  
   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

1. การสร้างจิตส านึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส านักปลัดฯ 
ทุกส่วน 

 
 

           ***************************************



4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     4.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

(1)  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร 
 การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
 การตั้งองค์กรร่วมกับภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้า 
 การลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2)  สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทัน 
 การเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(3)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ  
    ยากจน หนี้สินและการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล  

ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
(4)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือ  

 ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน  
 ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม  และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร  
 อินทรีย์ 

   4.3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
     (1)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ประกอบด้วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์  
   มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน  
      ทดแทน ( Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการ 
   สร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง  

 โครงการที่ส าคัญ 
(1)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูอินโดจีน 
(3)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตยั่นยืน 

 

    4.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
วิสัยทัศน์  (vision) 

  “ คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมเกษตรมีความมั่นคง การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และ 
มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 

   พันธกิจ (Mission) 
1. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่นยืน  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
4. การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  



5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) ประกอบด้วย 4  ด้าน 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     เป้าประสงค์  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
     กลยุทธ์  ( Strategy) 

1. การจัดการศึกษา 
2. การส่งเสริมกีฬา สุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค 
3. การสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการ ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
4. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 
6. ปรับโครงสร้างผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้เหมาะสม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในหมู่บ้าน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 
    เป้าประสงค์  “บริหารการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว” 
    กลยุทธ์  ( Strategy) 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. บ ารุงรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
6. เชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 

  

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม” 
    เป้าประสงค์  “สังคมเกษตรมีความม่ันคง” 
    กลยุทธ์  ( Strategy) 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้า  
เกษตรกรรม 

2. การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
3. การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
6. ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AEC) 
7. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม 
 



    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
    เป้าประสงค์ “ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรมีสมรรถนะสูง”  
    กลยุทธ์  ( Strategy) 

1. การจัดให้มีการพัฒนา บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบประปา 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  

2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 
4. การสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค 
5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น  
7. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8. เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในเส้นทางระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น  
9. สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

    4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี พ.ศ.2557-2560) 
  4.4.1 วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision ) 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”  
  4.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  lssues ) 

1)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  
"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" 

            มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบาย   
    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เปูาประสงค์เชิงนโยบาย  
   ข้อ 1  “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อม่ันศรัทธาจาก 
   ประชาชน”  นโยบาย  ข้อ  2   “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
   ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง   และระบบการ 
   บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง   และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน    ทั้งใน 
   รูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น   และการให้บริการถึงตัวบุคคล 
   ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม  และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ  มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนา 
   ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด  
   และมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม   สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  ให้สอดคล้องกับ 
   ความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ” 

เปูาประสงค์ 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
2. ผู้น าด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์ 

       1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 



 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
    7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 

 8. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
 9. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

    10. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
    11. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
    12. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
    13. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
    14. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
    15. การบริหารจัดการทางการเกษตร 

                 
2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต”  
   "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " 

    มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบาย 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เปูาประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 
“ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อม่ันศรัทธาจากประชาชน ” 
นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มี 
ความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการ
ครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  
    เปูาประสงค์ 

  1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
  2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง  
  3. สังคมร่มเย็น  ภายใต้การบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม)   
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
  2  ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
  3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง  
  4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น         
3)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     "อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" มีความ 

         สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบายการบริหารกิจการ 
        บ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เปูาประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบ 
        การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาลได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน”  
        นโยบาย  ข้อ  2    “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องยกระดับ  
        สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหาร 



        งานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน ทั้งในรูปแบบ  
        การเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น  และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน 
        ระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ    มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนา 
        ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่าง 
        ประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์  “ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ 
        สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  
     เปูาประสงค์ 

   1.  ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   2.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.  เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
   4.  เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 
   5.  การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 
    กลยุทธ ์
   1.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
   3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
   5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

                  4)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ   
 “ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”  
  มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558)   นโยบายที่  8  “นโยบาย 

      การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เปูาประสงค์เชิงนโยบาย  
      ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อม่ันศรัทธาจาก 
      ประชาชน”  นโยบาย  ข้อ 2  “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
      ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง  และระบบการ 
      บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง   และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน   ทั้งใน 
      รูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น  และการให้บริการถึงตัวบุคคล 
      ผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ   มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนา 
      ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด 
      และมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับ 
      ความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  
      เปูาประสงค์ 

    1.  สังคมปลอดยาเสพติด 
    2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3.  การจัดการแผนความมั่นคง  ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทาง  
        วัฒนธรรม 
    4.  การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
    5.  การบูรณาการจัดระเบียบสังคม  



    6.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
    7.  การปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
    8.  การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   กลยุทธ์ 
    1.  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
    2.  จัดให้มีการปูองกัน  ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                               
    3.  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
    4.  การปูองกันและปราบปราบอาชญากรรม 
    5.  พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
    6.  พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน           
    7.  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
    8.  พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน                
    9.  สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ           
  10.  รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
  11.  ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
  12.  สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  13.  การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  14.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
  15.  ปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
  16.  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
         5)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ  

    "การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"  
    มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบาย 

       การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เปูาประสงค์เชิงนโยบาย  
       ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อม่ันศรัทธาจาก 
       ประชาชน” นโยบาย  ข้อ  2  “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
       ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการ 
       บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน    ทั้งใน 
       รูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคล 
       ผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ  มุ่งเน้นการจัดการความรู้และ 
       พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่าง 
       ประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด   ให้ 
       สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”  

      เปูาประสงค์ 
1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น 
    ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ  

 



 
      กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว15ปี         
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

4.5  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

1.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย   

พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสละแก่ท้องถิ่นในกา รก าหนด
นโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึก ของพนักงาน เจ้าหน้าที่  
และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้ 

1.1  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการ  
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และหน่วยบริการสังคมที่ดี  มีมาตรฐานด้วยการ
ส่งเสริม  สร้างความร่วมมือ  ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้อง  สร้างกระบวนการเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาศักยภาพ   
และยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของต าบล
ทุ่งกระตาดพัฒนา   พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดี  มีมาตรฐาน  สร้างความ
สะดวด  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตใต้ส านึกในการบริการ เพ่ือรองรับการบริการ
แต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  ที่ด าเนินกิจกรรม   
และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อน
ไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1.3  ส่งเสริมการสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง  เครือข่ายการท างาน  ทั้งภาครัฐ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  และพ้ืนที่อ่ืนๆ  ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  รวมถึง  ภาคเอกชน  องค์กรพัฒนา
เอกชน 

1.4  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ  และการพัฒนารายได้  ให้ทั่วถึงเป็นธรรม รับฟังความ 
คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมตรวจสอบโปร่งใสและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

   2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม   
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล  ทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และการเสริมสร้างความ  

เข้มแข็งของชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ดังนี้ 
2.1  รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การสร้างวินัย และจิตสาธารณะ 

ของคนในชุมชน 
2.2  ส่งเสริมสนับสนุน  อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน  ให้เด็ก  
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา  เพ่ือก่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  และ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 



2.4  ปูองกันและปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่ ประสานความร่วมมือ  
กับหน่วยงานของรัฐ    เอกชนที่เกี่ยวข้อง    ร่วมกันปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง   
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 

2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม  ที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม   
และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขมีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนทุกเวลา 

     3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
                    การส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน เรียนรู้ และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  และมีปัญญาเป็นทุนไว้
สร้างงานสร้างรายได้  และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ  
สร้างคน  และสร้างงาน  ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุนด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้ 

3.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เน้นคุณภาพ   
ประสิทธิภาพ  และความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาท่ีทันสมัย  ทันโลก  ทันเหตุการณ์ 
3.3  สนับสนุนส่งเสริม  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   

พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี 

     4.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพ 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ  ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิด  

การพัฒนา  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ   และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสุขภาพ  ดังนี้ 

4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  และ 
มีสุขภาพจิตที่ดี  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน  เพื่อประชาชน 

4.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุข  
ขั้นพ้ืนฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม 
 

4.3 สนับสนุนควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตรายต่อคน  
และสัตว์  โดยการสร้างขีดความสามารถ  ในการเฝูาระวัง  ปูองกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ  เชื่อมโยง
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

4.5  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
             5.  นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ  การส่งเสริม  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น  เป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนี้  
  5.1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  พัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา



กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชน  ขยายเครือข่าย  โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่ม
อาชีพ 
  5.2  สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร  กระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
  5.3  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
  5.4  ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพ -
ชีวิตของประชาชน  และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ  
ดังนี้ 
  6.1  พัฒนาระบบการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ  การขยายเขตไฟฟูาและ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่   ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม  
  6.2 เสริมสร้างมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน  ให้มีและบ ารุงทาง  
ระบายน้ า  โดยการก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ า  รวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็น
ระบบ 
  6.3  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค   บริโภค  โดยการพัฒนาแหล่งน้ าที่มี
อยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า   และจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม  
 

    7.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิต  เพ่ือเอ้ืออ านวย  
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเพื่อยกระดับคุณภาพ และสนับสนุนพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนี้  
  7.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 
  7.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
สถานที่ต่างๆ  ในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝูาระวังและการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการควบคุมและก าจัดมลภาวะ 
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการท าโครงการและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน  

แผนงานการด าเนินการตามนโยบาย 
  1.  พัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชน 
  2.  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
  3.  พัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
   4.  ยึดแผนพัฒนาต าบลสามปีและแผนพัฒนาประจ าปีเป็นหลัก  และอาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม  ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นไปตามความจ าเป็น  ความเดือดร้อนของประชาชน  และสถานการณ์
ปัจจุบัน   

 



    ส่วนที่  6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี โดยน าเสนอได้ ดังนี้ 
  6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
  6.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  6.3 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้  
ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
(หมายเหตุ แนวทางการติดตามและประเมินผล ศึกษาได้จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการ
พัฒนาประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย   พุทธศักราช  2550  
ที่สร้างกระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ
โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเรื่องส าคัญที่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548   
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จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2557-2559 ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามแผนพัฒนาต่อไป 
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ส่วนที่   6  การติดตามและประเมินผล การน า 
                แผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ
                  


