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คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่มีการกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนาในอนาคตใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกทั้งสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาระบบราชการของรัฐบาล ที่ใหความสําคัญตอการวางแผนการพัฒนาของหนวยงานอยางบูรณาการ และมุงเนน
ผลลัพธของานตามตัวชี้วัดความสําเร็จแตละดาน
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559 – 2561)เปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดของ กิจกรรม / โครงการในแผนพัฒนาสามปนี้ เทศบาลตําบล
โพธิ์ไทร สามารถทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและสภาวะแวดลอมใน
แตละปได
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทรจะไดใชแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559 – 2561) เปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ประจําป เพื่อจัดทํางบประมาณในการดําเนินงานของแตละป อีกทั้งใชเปนกรอบในการประสานแผนงาน / โครงการ
และกิจกรรมของสวนราชการตางๆใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ภายในเทศบาลตําบลโพธิ์
ไทรไดอยางมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
มิถุนายน 2558

~3~

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1

บทนํา

4-7

สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

8-14

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

15-110

สวนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล

111-113

~4~
สวนที่ 1
บทนํา
แผนพัฒนาสามป เป นการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาจะมี
โครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่ตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมายถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมขององคกรปกครองส วนทองถิ่นที่สอดคล องกันแผนยุ ทธศาสตร การพัฒ นา อัน มี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอีย ดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตล ะป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงประจําทุกป โดยมีลักษณะ
ดังนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะที่จะดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ
ประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําป
และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป มี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบทําการประสานงานและเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปในหวงป
พ.ศ. 2559 – 2561 ผานปลัดเทศบาลตําบลใหผูบริหารเทศบาลตําบลอนุมัติโครงการดังกลาวจะเปนการกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป กําหนดปฏิทินการทํางานในระยะเวลาสามปตอไป
2. หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบไดแกคณะกรรมพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในของเทศบาลตําบลประชาคมรับทราบ
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้น ตอนนี้ คณะกรรมการสนั บ สนุน การจั ด ทําแผนพัฒนาจะสรุ ป ยุ ทธศาสตร การพัฒ นาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่นรวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประชาคมทองถิ่น
และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรกใหประชุมรวมกันเพื่อ
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คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อ
เปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลวเวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบางที่ตอง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา
4. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นจะตองพิจารณาดังนี้
4.1 ใหพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
เชนใน“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจฐานราก”ไดกําหนด“แนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล นึ่งผลิตภัณฑ”
โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด“โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ”ซึ่งอาจมีความสัมพันธกับ“ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว” ซึ่งไดกําหนด “ แนวทางการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม”โดย
กําหนด“โครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตรปราสาทเกา”หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจาก
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกันแตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแก
ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว จะตองกําหนดหวง
เวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
4.2 ใหพิจารณานําโครงการ / กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุ ม ชนที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาในแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาในแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
4.3 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปไดอยาง
เหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย เนื่องจากในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ / กิจกรรมที่ตอเนื่องไปในระยะยาว
ดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนสามปไดเชนโครงการจัดการขยะมูลฝอยอาจมี
กิจกรรมหลากหลายที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมาความหลากหลายดังนั้นในขั้นของการพิจารณากําหนด
กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆดังตอไปนี้
 งบประมาณรายรับรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเรื่องนั้นๆเมื่อพิจารณาดานตางๆดังกลาแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอย 3 ประเภท คือ
เมื่อพิจารณาดานตางๆดังกลาวแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสามประเภทคือ
1. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองกลาวคือมีขีดความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน
กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง
2. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถหรือไมประสงคจะ
ดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทาง
ราชการ
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นทั้งราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นและภาคเอกชนอันเนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญหรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวย
ปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลวทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ซึ่งมีกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลวโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไข
ของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)
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ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลวจะตองวิเคราะหวา
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่เลือกไวตองใชขอมูลประเภทใด ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และ
จะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อใชเปนขอมูลที่จะตองนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมไดอยาง
ถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามา
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคได
2. การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงเวลาสามปโดยน้ํา
วัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการตาม
แนวทางที่คัดเลือกเนื่องจากิจกรรมที่จะดําเนินการมีความหลากหลายดังนั้นที่ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็น
ดังตอไปนี้
2.1 พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนดอยาง
รอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/ กิจกรรมที่ครบถวนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเองโครงการ / กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่นหรือโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปน
ผูดําเนินการ
2.2 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ /กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทางเดียวกัน
และระหวางแนวทางการพัฒนา
2.3 พิจารณาถึงความเชื่ อมโยงของกิจ กรรมทั้งในด านกระบวนการดํ าเนิ น งานในด านของผลการ
ดําเนินงาน เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ง. ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธงบประมาณระยะเวลา
ผู รั บ ผิ ด ชอบ และตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ โดยเน น การศึ กษารายละเอี ย ดของกิ จ กรรมที่จ ะดํ า เนิ น การในป แรกของ
แผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า งแผนพั ฒ นาสามป โ ดยมี เ ค า โครง
ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น นํ า ร า งแผนพั ฒ นาสามป ที่ ป รั บ ปรุ ง แล ว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 6 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานมาพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอใน
กรณีที่มีการมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจเสนอขอรับการอนุมัติจากสภา
ทองถิ่น
3. เมื่ อ สภาท อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาสามป แ ล ว สภาท อ งถิ่ น จะส ง ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
ประกาศใช แ ผนพั ฒ นาสามป และนํ า ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ ง สภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาจั ง หวั ด
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
นอกจากประโยชนในขางตนแลว การจัดทําแผนพัฒนาสามปยังมีประโยชนอีกดังนี้
1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานแบบมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและ
เกิดผลดี
2. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี แผนงาน โครงการ / กิจกรรม ตามความตองการของประชาชน
3. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชแผนพัฒนาสามป เปนแนวทางการจัดขอบัญญัติงบประมาณ
4. ทําใหงานในฝายตางๆ มีการประสานกันดีกิจกรรมที่ดําเนินความตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบ
ในงานตาง ๆ ที่ทําซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี
กอใหเกิดความประหยัดกับองคกร
5. ทําใหประชาชนไดทราบลวงหนาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินกิจกรรมอะไรบาง
เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามตรวจสอบและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปด้วยความ
ถูกตอง โปรงใส
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.1 การสรุปสถานการณพัฒนาของเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ในการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา เทศบาล
ตําบลโพธิ์ไทรไดดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย อํานาจหนาที่ หนังสือสั่งการ ตามแผนพัฒนาตําบลเปนแบบ
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลซึ่งแผนพัฒนาดังกลาวก็ลวนมาจากการประชาคม ทั้งในรูปแบบ
ของประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล ซึ่งเปนความตองการของประชาชนทั้งสิ้นการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคการพัฒนา
การวิเคราะหองคกร (SWOT)คือการวิเคราะหศักยภาพภายในและภายนอกองคกร ประกอบดวย
1.S =Strengths(จุดแข็ง) หมายถึง ความสามารถและสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก ซึ่ง
องคกรนํามาใชประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดดี
2.W=Weaknesses(จุดออน)หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอยความสามารถซึ่งองคกร
ไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกรทํา
ไดไมดี
3.O=Opportunities (โอกาส) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยใหการทํางานของ
องคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร
4.T=Threats(อุปสรรค) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานขององคกรไมให
บรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร
- ศักยภาพของเทศบาลตําบลในปจจุบันและในอนาคตมีขีดความสามารถทั้งในดานบุคลากรผูปฏิบัติ
งานที่มีประสิทธิภาพ และมีความตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติหนาที่ ในดานงบประมาณซึ่งมีจํานวนพอสมควรถึง
จะไมมากแตก็พัฒนาทองถิ่นและแกไขปญหาของราษฎรไดพอสมควรและสามารถบริหารจัดการไดครบทุกแผนงาน
ในดานวัสดุ อุปกรณ ก็มีพอสมควรที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในดานการบริหารการจัดการ มีการแบง
มอบภารกิจ อํานาจหนาที่ และกระจายอํานาจใหเจาหนาที่มีความรับผิดชอบสามารถตัดสินใจไดระดับหนึ่งภายใต
การกํากับดูแลของผูบังคับบัญชาอยางใกลชิด
จุดแข็งการพัฒนา (Strength = S )
1. ผูบริหารมีเจตนารมณและนโยบายการบริหารงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
2. พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม
3. เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนสามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดมากที่สุด
4. บรรยากาศองคกร มีความสามัคคีและมีสวนรวมในการทํางาน
5. พนักงานมีความรูความสามารถในแตละตําแหนงไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหทํางานมีประสิทธิภาพ
จุดออนการพัฒนา (Weakness = W )
1. มีงบประมาณไมเพียงตอการบริหารตามนโยบายของผูบริหาร
2. ระเบียบ กฎหมาย อํานาจหนาที่ หนังสือสั่งการมากเกินไปและเปลี่ยนแปลงบอย
3. ความรวมมือในการพัฒนาของประชาชนยังไมเขาใจอํานาจหนาที่ของ ทต.
4. ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหประชาชนทราบ
5. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการของทองถิ่นนอย
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โอกาสการพัฒนา (Opportunities = O )
1. เปนตําบลใกลอําเภอสะดวกตอการติดราชการ
2. มีแหลงน้ําตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณในพื้นที่
3. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากอําเภอสูตําบล
4. ไดรับความชวยเหลือจากองคกรหนวยงานตางๆ
อุปสรรคในการพัฒนา(Threat = T )
1. พื้นที่ติดชุมชนเมืองทําใหประชาชนบางสวนเขาไปทํางานในชุมชนเมือง
2. วัฒนธรรม คานิยมและวิถีชีวิตเปลี่ยนไป
3. ปญหายาเสพติด และเยาวชนติดเกมสมากขึ้น
4. เยาวชนเขาไปศึกษาในเมืองมากขึ้น ทําใหเยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียนเขตตําบลโพธิ์ไทรนอยลง
1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
- ขาดแคลนน้ําดื่มที่สะอาด
- ถนนชํารุด
- ขาดไฟฟา
- ขาดไฟฟาสาธารณะ
- น้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
- รายไดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
- ขาดตลาด
- ผล ผลิตต่ํา
- ปุย ราคาแพง
- เกษตรกรมีหนี้สิน
- โรคระบาดในสัตวเลี้ยง
- ขาดเมล็ดพันธพืชที่ดี
- ขาดการรวมกลุมอาชีพ
- ขาดเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3. ปญหาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ระดับการศึกษาของประชาชนยังต่ํา
- ขาดหองสมุดชุมชน
- ไมมีสนามกีฬาเพียงพอตอการเลนกีฬา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเพียงพอ
- วางงาน
- มีการมั่วสุมเลนการพนัน
- วัดทรุดโทรม
- เยาวชนไมชอบเขาวัด
4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การลักลอบตัดไมทําลายปา
- คุณภาพดินไมดี
- บุกรุกที่สาธารณะ
- ขยะ
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- เกิดภาวะโลกรอน
5. ปญหาดานสังคม
- สถานบริการสาธารณสุขและเวชภัณฑไมเพียงพอ
- ยาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน
- คานิยมที่ผิด
- ทัศนคติที่ไมดี
6. ปญหาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
- ชวยผูประสบภัยลาชาขาดอุปกรณในการชวยเหลือ
- ขาดความรูความชํานาญในการชวยเหลือ
7. ปญหาดานการเมือง การบริหาร
- ขาดความชํานาญความรูความสามารถของเจาหนาที่ยังไมเพียงพอ
- กฎหมายระเบียบคําสั่งมากมายเกินไป
ในการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา เทศบาลตําบลโพธิ์ไทรไดดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
อํานาจหนาที่ หนังสือสั่งการ ตามแผนพัฒนาตําบลเปนแบบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลซึ่งแผนพัฒนาดังกลาวก็ลวนมาจากการประชาคม ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมูบาน ประชาคม
ตําบล ซึ่งเปนความตองการของประชาชนทั้งสิ้น และไดจัดทําเทศบัญญัตเิ ทศบาลครบถวน ทุกดาน ทุก
แผนงาน โครงการ ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา ไดดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร ทั้ง 7 ดาน
คือ
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1แนวทางการพัฒนาดานกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทาทอระบายน้ํา
1) โครงการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
2) คาใชจายในการซอมและบํารุงรักษาคลองสงน้ําสถานีสูบดวยไฟฟา
3) คาใชจายในการซอมและบํารุงประปาภายในตําบลโพธิ์ไทร
4) คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
5) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ หรือคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่น
1.1.2 แนวทางการพัฒนาดานระบบไฟฟา แสงสวางและการจราจร
1) อุดหนุนโครงการขยายเขตจําหนายไฟฟาใหสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
สาขาอําเภอพิบูลมังสาหาร
2) อุดหนุน โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหสํานักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอพิบูลมังสาหาร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางพัฒนาดานการรวมกลุมอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของประชาชน
1) คาใช จ ายโครงการสงเสริ มสนั บสนุ นการดํ าเนิ น งานตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 แนวทางพัฒนาดานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ และการเพิ่มพูนมูลคาสินคา
การเกษตรอินทรียแบบครบวงจร
1) คาซือ้ วัสดุการเกษตร
2) การดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโพธิ์ไทร
3) คาใชจายโครงการปลูกตนไม
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1) คาจางเหมาจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.โพธิ์ไทร
2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล, ป.1 – ป.6 ใน สังกัด สพฐ.
3) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.โพธิ์ไทร
4) อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ทต.โพธิ์ไทร
5) คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.โพธิ์ไทร
6) คาจัดซื้อวัสดุการศึกษาในสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ ทต.โพธิ์ไทร
7) วัสดุสํานักงาน
3.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริม ทํานุ บํารุง ศาสนา อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1) คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตางๆ ของทองถิ่น ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เปน คาใช จายในการดําเนิ นการจั ดงานรัฐพิธี พิธี ทาง ศาสนา และประเพณีต างๆ ที่สําคัญของ
ทองถิ่นหรือการเขารวมกิจกรรมในพิธี ทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตางๆ ของหนวยงานอื่นๆ
เชนจัดกิจกรรมเขารวมงานบวงสรวงพระบํารุงราษฏร (จูมมณี) รายละเอียดตามโครงการฯ
2) คาใชจายโครงการจัดงานวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ
3) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
4) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหาร
5) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพิบูลมังสาหาร
6) คาใชจายโครงการจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะ
7) อุดหนุนโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลโพธิ์ไทร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนาดานสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) คาใชจายตามโครงการรณรงค ประชาสัมพันธเพือ่ สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
1) คาใชจายฝกอบรมโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน เพื่อการปลูก
จิตสํานึกใหกับพนักงานไดรักษาความสะอาด
4.3 แนวทางการพัฒนาดานการดูแลและปองกันที่สาธารณะและที่รกรางวางเปลา
1) การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนตําบลโพธิ์ไทร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนาดานสังคม การสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและดอย โอกาส
1) คาใชจายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
2) โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุภายในเขตตําบลโพธิ์ไทร
3) โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
4) ศูนยสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการในชุมชน
5) อุดหนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลโพธิ์ไทร
6) อุดหนุนกิจกรรมการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโพธิ์ไทร
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5.2 แนวทางการพัฒนาดานสังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาการบริการดาน
สาธารณสุขในทองถิ่น
1) คาใชจายในการฝกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรหนวยกูชีพ และทัศนะศึกษา ดูงาน
2 คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทยของ ทต.โพธิ์ไทร
3) คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทยของศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินตําบลโพธิ์ไทร
4) อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพธิ์ไทร (สปสช.)
5) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานตําบลโพธิ์ไทร
5.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก และเยาวชน
1) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
2) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี
3) โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบรอย
6.1 แนวทางการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย
1) คาใชจายตามโครงการอบรม/รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหาร
3) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี
4) การจัดฝกอบรมฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทํางานบริการสังคม
6.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนมีสวนรวม
1) โครงการลดอุบัติเหตุทางทองถนน
2) อุดหนุนอําเภอพิบูลมังสาหาร
3) จัดซื้อเรือทองแบน
6.3 แนวทางการพัฒนาดานการชวยเหลือผูประสบภัย
1) เงินสํารองจาย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร
7.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและเขาใจในการบริหารจัดการองคกร
1) คาบริการการใชอินเตอรเน็ตตําบล
2) คาจางเหมาจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
3) คาคาเชาพื้นทีเ่ ว็บไซต เครือขายสําหรับหนวยงานราชการองคกรปกครองสวน ทองถิ่น
4) คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรของ ทต. โพธิ์ไทร
5) คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในสํานักงาน ทต. โพธิ์ไทร
6) คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
7) คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
8) คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
9) วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นของ ทต.โพธิ์ไทร
10) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี
11) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหาร
12) อุดหนุน ทต.กุดชมภู และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอพิบูลมังสาหาร
13) ซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน
14) จัดซื้อ ตูเก็บเอกสาร
15) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
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7.2 แนวทางการพัฒนาดานการจัดการองคกรและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางการเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนา กับจํานวนโครงการที่มีงบประมาณดําเนินการ
จริง ประจําป พ.ศ.2557
ลําดับ
ที่

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา

1

ก า ร พั ฒ น า ด า น โ ค ร ง ส ร า ง
พื้นฐาน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ก า ร พั ฒ น า ด า น ก า ร ศึ ก ษ า
ศาสนาและวัฒนธรรม
ก า ร พั ฒ น า ด า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
ก า ร พั ฒ น า ด า น สั ง ค ม แ ล ะ
สงเสริมคุณภาพชีวิต
การพั ฒ น าด า นกา รการจั ด
ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย
การพั ฒนาดานการบริหารงาน
และการจัดการองคกร

26

4

45,364,000

9,500,000

32
49

3
12

6,360,000
22,930,000

200,000
7,987,358

8

4

2,940,000

220,000

25

14

12,500,000

1,420,000

14

8

2,460,000

369,262

37

21

20,392,000

1,588,660

2
3
4
5
6
7

จํานวนโครงการที่ จํานวนงบประมาณ จํานวนงบประมาณ
ดําเนินการจริง
ในแผนพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง
(บาท)

รวม
191
66
112,946,000 21,285,280
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
จากแผนพัฒนาตําบล เทศบาลตําบลโพธิ์ไทรไดดําเนินการตามแผน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนให
ประชาชนไดพอสมควร โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐาน
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการขยายการใหบริการดานไฟฟา กอสรางถนนใหการสัญจรไป
มาสะดวกและการลําเลียงพืชผลทางการเกษตรไดรับความรวดเร็วมากขึ้น
- จัดการระบบการระบายน้ําใหถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและเหมาะสม
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทรไดดําเนินการกอสรางถนน คสล. ปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมทั้งดําเนินการขยายเขตไฟฟา
เพิ่มเติมใหกับหมูบาน เพื่อแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐานใหกับประชาชน
- พัฒนาคุณภาพน้ําประปาใหสะอาดและขยายการใหบริการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอกสระน้ําที่ตื้นเขิน
เพื่อใหจัดเก็บน้ําใหไดมากขึ้นและจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน สามารถใหประชาชนไดใชประโยชนมาก
ขึ้น เทศบาลตําบลโพธิ์ไทรไดดําเนินงานขุดสระ ขุดลอกสระ และขุดลอกคลอง เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการกักเก็บ
น้ําไวใชอุปโภคและบริโภค และจัดระบบประปาหมูบานเพื่อใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง
-จัดการซอมและบํารุงรักษาคลองสงน้ําสถานีสูบดวยไฟฟา
-จัดการบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดนิ และสิ่งกอสราง

~ 14 ~
2. การดําเนินการดานเศรษฐกิจ
- สงเสริมกลุมอาชีพในตําบลโพธิ์ไทร สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ
- มีการฝกจัดอบรมสมาชิกอยางสม่ําเสมอแนะนําและชวยเหลือเรื่องการหาแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ชวยในการจัดการดานการตลาดและชวยแนะนําใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของสมาชิก
- จัดการฝกอบรมแกประชาชน ในสวนของกลุมแมบาน เพื่อเปนการสงเสริมรายไดแกประชาชนในพื้นที่
แกไขปญหาการวางงาน
- อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรีแมบาน 1 กลุม
3. การดําเนินการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ดําเนินการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล จํานวน 3 ศูนย
- สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งสงเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เชนวันสงกรานต
วันเขาพรรษา จัดกิจกรรมเขารวมงานบวงสรวงพระบํารุงราษฏร (จูมมณี) จัดงานวันสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพิ่มทักษะใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําตําบล
4. การดําเนินการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จัดทําเขตแบงกั้นที่สาธารณะของตําบล
- ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนในหมูบานเพื่อใหมีความเปนระเบียบ สวยงาม ใหหมูบานนาอยู
5. การดําเนินการดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
- ชวยประสานงานในการจัดทํากิจกรรมของกลุมตาง ๆ เชน กลุมเยาวชน และจัดตั้งกลุมเพื่อรวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชนและสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- ประสานงานใหความชวยเหลือผูสูงอายุกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ และผูพิการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาสในตําบล
- สนับสนุนงบประมาณในการซอมและสรางหอกระจายขาวของหมูบาน
- อบรมใหความรูแกหญิงมีครรภและมารดา ดานโภชนาการและการเลี้ยงดู
- อบรมใหความรูในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ จัดโครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะนําโรค มีการฉีดพนยา และแจกทรายอะเบทใหกับประชาชน รวมถึงการปองกัน
โรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดซื้อวัคซีนฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบา
- ดําเนินการสงเสริมสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสทางสังคม
6.การดําเนินการพัฒนาดานการการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
- โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ภัยหนาว วาตภัย ภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
- จัดโครงการกีฬาตานยาเสพติดประจําป ใหคนในพื้นที่เขารวมกิจกรรม
7. การดําเนินการดานการเมืองการบริหาร
- จัดโครงการ ทต.พบประชาชน เพื่อใหความรู พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรรวมถึงใหบริการนอกสถานที่
- จัดอบรมเพื่อใหความรู ทักษะเพิ่มเติมแกเจาหนาที่และสมาชิกของ ทต.
- ไดมีการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผูบริหาร เกี่ยวกับดาน
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
3.1.1. กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนอกจากเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกรแลวการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา จําเปนที่จะตองคํานึงถึงบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว เพื่อใหทอ งถิ่นสามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องในทิศทางที่ เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ / กลุมจังหวัด / จังหวัด / อําเภอกรอบยุทธศาสตร การพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นโยบายการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และแผนชุมชน ซึ่งเปนกรอบ
ยุทธศาสตร ที่เกิดจากกระบวนการระดมความคิดเห็นและรวมกําหนดขึ้นจากผูบริหารทองถิ่นทุกแหง ประชาคมและ
ผูที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
แผนพัฒนาฯ 11 ใชแนวคิดที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ที่ให “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ
วิสัยทัศน ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา คือ
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 6 ประการ คือ





1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ยุทธศาสตรความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ปจจัยแวดลอมและความสามารถในการแขงขันปจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก ทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for
Management Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WOrld Economic Forum :
WEF) มีขอสรุปตรงกันวา ประเทศไทยยังมีความออนแอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลัก
ดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จํานวนสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยังเปนขอจํากัดตอ
การนําองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้ หนวยงานตางๆ ภายใตระบบวิจัยของไทย ยังขาดการบูรณาการในการทํางานระหวาง
กัน รวมทั้งขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเชื่อมโยงการวิจัยระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ชุมชน และการจัดการความเสียง ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในเชิง
พาณิชยยังไมชัดเจน ทําใหไมสามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชในเชิงพาณิชยไดเทาที่ควร
แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไดแก
o สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย ระบบการใหสิ่งจูงใจ จัดตั้งกองทุนรวมภาครัฐและเอกชน
o สงเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ ในสาขาที่เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ
o ปรับระบบบริหารจัดการ มีการประสานและเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีบูรณาการ
o เรงพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร ศูนยความเปนเลิศ ศูนยบมเพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สนับสนุนใหภาคเอกชนและนักลงทุน
ตางประเทศ จัดตั้งศูนยวิจัยในประเทศไทย นําขอมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ
o สงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชยและชุมชน
o พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการ
ระหวางการเรียนรูและการทํางานจริงในสถานประกอบการ
o สนับสนุนนักเรียนทุน ผูมีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและสื่อการเรียนการ
สนอ สรางความตระหนักของประชาชนใหเรียนรู คิด และทําอยางเปนวิทยาศาสตร เปดโอกาสให
เขาถึงขอมูลและองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง
ตามแผนนี้ ใหความสําคัญตอประชาคมอาเซียนมาก .. วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนยายแรงงานไดอยางเสรี ตาม
กรอบความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปตยกรรม ชาง
สํารวจ แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี และกําลังอยูระหวางดําเนินการรับรอง สาขาบริการทองเที่ยว

2. ยุทธศาสตรหลักที่ คสช.ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีทั้งหมด 9 ดาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง
8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปฯประมุขที่ถูกตอง
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8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป
ตามหลักของศาสนา
12.คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
4. วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด ( VISION )
“ ขาวหอมมะลิเปนเลิศ ยกระดับการคาชายแดนสูวงกลมเศรษฐกิจ”
* พันธกิจ
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ(GAP)และขาวหอมมะลิอินทรีย
2.2 เพิ่มมูลคาผลิตภัณพขาวหอมมะลิ
2.3 สงเสริมการคาชายแดน และความรวมมือระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน
* เปาประสงคของกลุมจังหวัด ( อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ , ยโสธร , อํานาจเจริญ )
3.1 เพิ่มผลผลิตและพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ
3.2 ผลผลิตจากการแปรรูปขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้น
3.3 เพิ่มชองทางการตลาดขาวหอมมะลิ
3.4 มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น
* ยุทธศาสตร / กลยุทธของกลุมจังหวัด ( STRATEGIES )
ยุทธศาสตร ที่ 1 พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ
กลยุทธ ( แนวทาง )
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ คุณภาพ มาตรฐาน
3.พัฒนาเครือขายขาวมะลิ
ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมการแปรรูปขาวหอมมะลิ
กลยุทธ ( แนวทาง )
1.สงเสริมและพัฒนาการแปรสภาพขาวหอมมะลิ
2.พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวหอมมะลิ
3.พัฒนาคุณภาพขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก
4.จัดการโลจิสติกสขาวหอมมะลิ
ยุทธศาสตร ที่ 3 สงเสริมการตลาดขาวมะลิ
กลยุทธ ( แนวทาง )
1.ยกระดับการคาขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐานสูสากล
2.จัดหาและเชื่อมโยงการตลาดขาวหอมมะลิ
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเทียวในวงกลมเศรษฐกิจ
กลยุทธ ( แนวทาง )
1.ยกระดับการคาใหไดมาตรฐานสูสากล
2.สรางพันธมิตรทางการคา การลงทุน ในประเทศและประเทศเพื่อนบาน
3.พัฒนาและศึกษาระบบการใหบริการโลจิสติกสผLogistics) เพื่อสนับสนุนการคาการลงทุน
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ยุทธศาสตร ที่ 5 บริหารจัดการ
กลยุทธ ( แนวทาง )
1.บริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์
วิสัยทัศนของจังหวัดอุบลราชธานี ( VISION )
“ ชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู เปนประตูการคาและทองเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ”
* พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตร
* เปาประสงคและเปาหมายของจังหวัด อุบลราชธานี ( GOALS )
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.มูลคาการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น
3.ขาวมะลิและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดรับการเพิ่มศักยภาพการผลิต
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและบูรณาการ
5.ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐองคกรทุกภาคสวนในพื้นที่โดย
ตั้งเปาหมายกับการบริการของหนวยงานภาครัฐ
6.หมูบานและชุมชนชายแดนไดรับการพัฒนาเปนหมูบานและชุมชนความเขมแข็ง เปาหมาย 308 หมูบาน
* ยุทธศาสตร / กลยุทธของ จังหวัดอุบลราชธานี ( STRATEGIES )
ยุทธศาสตร ที่

1

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน
1.2 การสงเสริมการศึกษาและแหลงการเรียนรู
1.3 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
1.4 รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.5 การพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับ AEC
ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1.1 เชื่อมโยงและขยายชองทางการตลาด สินคาและบริการของจังหวัด
1.2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการทุกระดับเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ยกระดับการผลิตและการใหไดมาตรฐานสากล
1.4 สรางพันธมิตรการคา การลงทุนและการทองเที่ยว ในประเทศและตางประเทศ
1.5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการใหบริการ โลจิสติกส(Logistics)เพื่อสนับสนุนการคา การลงทุน
1.6 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
1.7 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
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ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสิ้นคาเกษตร
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและขาวหอมมะลิ
3.2 การสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
3.3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ํา
ยุทธศาสตร ที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 การแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวม
4.3 การบริหารจัดกาเรื่องพลังงาน
4.4 การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร ที่ 5 การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
5.1 การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร ที่ 6 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
แนวทางการพัฒนา
6.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด
3.1.2 การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนด
การวางผังเมือง หมายถึงการวางจัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง เฉพาะใน
บริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหม หรือแทนเมืองหรือ
สวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความ สะดวกสบายความเปนระเบียบ
ความสวยงาม การใหประโยชนในทรัพยสินความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการ
เศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะ สถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม
หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ มาตรฐานการวางผังเมือง
ผังเมืองรวม หมายถึงแผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อ ใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช ประโยชนในทรัพยสิน การ
คมนาคมและการขนสงการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผัง
เมือง ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ เฉพาะแหงหรือ
กิจการที่เกี่ยวของในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง
โครงการ หมายถึงโครงการดําเนินการพัฒนาเมืองหรือฟนฟูเมือง
การวางผังโครงการ หมายถึง การสํารวจการวางและจัดทํา และการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เพื่อพัฒนาเมือง
หรือฟนฟูเมือง การใชประโยชนที่ดิน หมายถึง การพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อเปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย พาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การคมนาคมและขนสง หมายถึงการจัดการหรืออํานวยความสะดวกใหแกการ
เดินทางหรือการ เคลื่อนยายคน สัตวหรือสิ่งของโดยยานพาหนะทางบก ทางน้ําและทางอากาศ สาธารณูปโภค
หมายถึงโครงสรางพื้นฐานที่มีลักษณะเปนโครงขายการใหบริการไดแก ประปาไฟฟาโทรศัพทการระบายน้ําการ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียการเก็บขนและกําจัดขยะเปนตน แหลงน้ําหมายถึง แหลงน้ําทางธรรมชาติและแหลงน้ําที่
สรางขึ้น ไดแกแมน้ําคลอง หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ เขื่อน อางเก็บน้ํา เปนตน
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3.1.3. การพัฒนาตามนโยบายของคณะผูบริหารที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึง
ขอแถลงนโยบายดังกลาวตอสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูท รงเกียรติไดรับทราบถึงเจตนารมณและนโยบายการบริหารงาน ที่
จะพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 กอสรางและปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ฝายกักเก็บน้าํ และทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน
1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาทางสาธารณะใหมีความสวาง
ครอบคลุมในเขตเทศบาลและใชไฟฟาพลังแสงอาทิตย
1.3 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนประปาหมูบานใหเพียงพอ
1.4 กอสรางสวนสาธารณะ เพื่อเปนที่พักผอนและออกกําลังกายของประชาชน
1.5 ขุด ลอก คลอง หวย และทอระบายน้ําทั่วเขตเทศบาล
1.6 กอสรางระบบทอสงน้ําเพื่อใชในการเกษตรใหครอบคลุมใหเกษตร มีน้ําไวใชในการประกอบอาชีพตลอดป1.7 พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและกอสรางทางเบี่ยงเลีย่ งน้ําทวม (ทางหนี่น้ําทวม)และมีเรือทองแบน
1.8 กอสรางสํานักงานเทศบาลแหงใหม
2. ดานเศรษฐกิจ จะเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียงและสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน
ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
2.1 สรางโอกาสและเพิ่มชองทางในการเพิ่มรายได
2.2 สงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
2.3 สงเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนและเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2.4 สงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโค-กระบือ ไกไข ไกพื้นเมือง โดยมีเจาหนาที่เกษตรและปศุสัตวไปใหคําปรึกษาอยางเปน
ระบบ
2.5 สงเสริมสนับสนุนใหจดั ตั้ง สมาคมฌาปนกิจและสหกรณออมทรัพย เครดิตยูเนียน
2.6 สงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และเพิ่มชองทางการตลาดอยางมีระบบ
2.7 สงเสริมตลาดสดใหไดมาตรฐาน เปนระเบียบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย นาซื้อ
3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 ปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอยไมใหตกคางและจัดระบบรีไซดเคิลอยางถูกวิธี
3.2 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนตางๆใหสวยงาม
3.3 จัดทําแผนบูรณาการแกไขปญหาภัยธรรมชาติ
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ตา งๆใหเปนแหลงทองเที่ยว
4. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
4.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลอยางเปนทางการใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางหลักสูตรการเรียนทองถิ่น
4.3 สงเสริมสนับสนุนใหมศี ูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กอยางพอเพียงและไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
4.4 สงเสริม อนุรักษ สงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
4.5 สงเสริมสนับสนุน งานสงกรานต งานวันลอยกระทง ใหเปนงานประเพณีที่สําคัญของตําบลโพธิ์ไทร
4.6 กอสรางสนามกีฬาใหชุมชนมีความพรอม
4.7 สงเสริมการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร – อินเตอรเน็ต
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5. ดานการเมือง การบริหาร การสาธารณสุข และสังคม
5.1 จะบริหารงานเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได
5.2 พัฒนาใหเปนองคกรแหงแหงความทันสมัย พรอมรับความเปลีย่ นแปลงมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศดานความพึงพอใจ
ของประชาชน
5.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมและการบริการที่ดสี ูประชาชนดวยการปรับปรุงระบบใหเปนเชิงรุกมากขึ้น
5.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
5.5 ดําเนินการจายเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดสอยางมีประสิทธิภาพ
5.6 ดูแลสุขภาพอนามัยอยางทั่วถึง ดวยการจัดหนวยเคลื่อนที่เขาบริการถึงชุมชนอยางสม่ําเสมอ
5.7 ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
5.8 ควบคุมปองกันและกําจัดพาหะนําโรคอยางมีประสิทธิภาพ
5.9 จัดหารถยนตสวนกลาง และ รถดับเพลิงใหเพียงพอ
5.10 สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อ.ส.ม. อปพร. ใหมีประสิทธิภาพ
ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์ไทรที่เคารพ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความรวมมือ จากทุกภาคสวนทั้ง
สวนสมาชิก และหัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาลตลอดจนพีน่ องประชาชนที่จะแปลงนโยบายที่ไดแถลงมาแลวขางตน เพื่อ
นําไปสูการปฏิบตั ิที่เปนรูปธรรมตอไป

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อเปนสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมายและ
ปรารถนา คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลโพธิ์ไทรเปนตําบลขนาดกลาง ที่มีประชาชน
สวนใหญพักอาศัยอยูหนาแนนและสงบสุข และคาดการณวาในอนาคตตองเปนชุมชนที่สงบสุขนาอยูอาศัย จึงได
กําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
วิสัยทัศน
“เปนองคกรพัฒนาสูความกาวหนา พัฒนาโครงสรางขั้นพื้นฐาน บริการประชาชน สงเสริมสุขภาพอยาง
ทั่วถึง สรางการมีรายได นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน มีสวัสดิการสังคมที่หลากหลาย
สงเสริมการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาการมีสวนรวมทุกภาคสวน ชุมชนเข็มแข็ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมสูอาเชียน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมทั้งตําบล
2. พัฒนาและสงเสริมการบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตําบล
3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดใหประชาชนในทองถิ่นโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช
4. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่หลากหลายและจําเปนอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนมีสวนรวม
5. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพื่อความรัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันทของคนในทองถิ่น
6. พัฒนาบุคลากรในทองถิ่นและการมีสวนรวมทุกภาคสวนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
2. พัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. พัฒนารายไดใหประชาชนในทองถิ่นโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษาอยางเหมาะสมและสมดุล
5. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพื่อความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันทของคนในทองถิ่น
6. เพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรองคกรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อนํ าไปสู การบรรลุ วิ สัย ทัศน ของเทศบาลตํ าบลโพธิ์ ไทร มียุ ทธศาสตร ห ลักที่จะดําเนิน การให
ประสบความสําเร็จรวม 7 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จํานวน 20
แนวทาง ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในบรรลุเปาประสงค ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ดานการ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทาและทอระบายน้ํา
1.2 ดานการพัฒนาระบบไฟฟา แสงสวาง และการจราจร
1.3 ดานการพัฒนาระบบน้ําในการอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ดานการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของประชาชน
2.2 ด า นการส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเพิ่ ม ผลผลิ ต และการเพิ่ ม พู น มู ล ค า สิ น ค า ทาง
การเกษตร อินทรียแบบครบวงจร
2.3 ดานสงเสริมการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว
2.4 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
2.5 ดานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ดานการสงเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 ดานการสงเสริมการทํานุบํารุง ศาสนา อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 ดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
4.3 แนวทางการพัฒนาดานการดูแลและปองกันที่สาธารณะและที่รกรางวางเปลา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
5.1 ดานการสังคม การสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูด อยโอกาส
5.2 ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาการบริการดานสาธารณสุขในทองถิ่น
5.3 ดานการสงเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
6.2 ดานการสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใหประชาชนมีสวนรวม
6.3 ดานการชวยเหลือผูประสบภัย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร
แนวทางการพัฒนา
7.1 ดานการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและเขาใจในการบริหารจัดการองคกร
7.2 ดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
นโยบายในการพัฒนาของคณะผูบริหารที่แถลงตอสภาเทศบาล มีดังนี้
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงขอแถลงนโยบายดังกลาวตอสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติไดรับ
ทราบถึงเจตนารมณและนโยบายการบริหารงาน ที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 กอสรางและปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ฝายกักเก็บน้ํา และทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน
1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาทางสาธารณะใหมี
ความสวางครอบคลุมในเขตเทศบาลและใชไฟฟาพลังแสงอาทิตย
1.3 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนประปาหมูบานใหเพียงพอ
1.4 กอสรางสวนสาธารณะ เพื่อเปนที่พักผอนและออกกําลังกายของประชาชน
1.5 ขุด ลอก คลอง หวย และทอระบายน้ําทั่วเขตเทศบาล
1.6 กอสรางระบบทอสงน้ําเพื่อใชในการเกษตรใหครอบคลุมใหเกษตรมีน้ําไวใชในการประกอบอาชีพตลอด
1.7 พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและกอสรางทางเบี่ยงเลี่ยงน้ําทวม (ทางหนีน้ําทวม)และมีเรือทองแบน
1.8 กอสรางสํานักงานเทศบาลแหงใหม
2. ดานเศรษฐกิจ จะเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียงและสงเสริมความ
เขมแข็งแกชุมชนซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
2.1 สรางโอกาสและเพิ่มชองทางในการเพิ่มรายได
2.2 สงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
2.3 สงเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนและเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.4 สงเสริมสนับสนุนการเลีย้ งโค-กระบือ ไกไข ไกพื้นเมือง โดยมีเจาหนาที่เกษตรและปศุสัตวไปให
คําปรึกษาอยางเปนระบบ
2.5 สงเสริมสนับสนุนใหจัดตัง้ สมาคมฌาปนกิจและสหกรณออมทรัพย เครดิตยูเนี่ยน
2.6 สงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และเพิ่มชองทางการตลาดอยางมีระบบ
2.7 สงเสริมตลาดสดใหไดมาตรฐาน เปนระเบียบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย นาซื้อ
3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 ปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอยไมใหตกคางและจัดระบบรีไซดเคิลอยางถูกวิธี
3.2 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนตางๆใหสวยงาม
3.3 จัดทําแผนบูรณาการแกไขปญหาภัยธรรมชาติ
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ตางๆใหเปนแหลงทองเที่ยว
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4. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
4.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลอยาง
เปนทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางหลักสูตรการเรียนทองถิ่น
4.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางพอเพียงและไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
4.4 สงเสริม อนุรักษ สงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
4.5 สงเสริมสนับสนุน งานสงกรานต งานวันลอยกระทง ใหเปนงานประเพณีที่สําคัญของตําบลโพธิ์ไทร
4.6 กอสรางสนามกีฬาใหชุมชนมีความพรอม
4.7 สงเสริมการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร – อินเตอรเน็ต
5. ดานการเมือง การบริหาร การสาธารณสุข และสังคม
5.1 จะบริหารงานเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได
5.2 พัฒนาใหเปนองคกรแหงแหงความทันสมัย พรอมรับความเปลี่ยนแปลงมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ
ดานความพึงพอใจของประชาชน
5.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมและการบริการที่ดีสูประชาชนดวยการปรับปรุงระบบใหเปนเชิงรุกมากขึ้น
5.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
5.5 ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดสอยางมีประสิทธิภาพ
5.6 ดูแลสุขภาพอนามัยอยางทั่วถึง ดวยการจัดหนวยเคลื่อนที่เขาบริการถึงชุมชนอยางสม่ําเสมอ
5.7 ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
5.8 ควบคุมปองกันและกําจัดพาหะนําโรคอยางมีประสิทธิภาพ
5.9 จัดหารถยนตสว นกลาง และ รถดับเพลิงใหเพียงพอ
5.10 สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อ.ส.ม. อปพร. ใหมีประสิทธิภาพ

