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คํานาํ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงเปนแผนพัฒนาสามปของ อบต. และให

สอดคลองกบั แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิแผนพัฒนาจงัหวดั และแผนพัฒนาอําเภอ อีกท้ังตรงกบั

ปญหา ความตองการและศักยาภาพของทองถ่ินโดยเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีการจัดการ

กระบวนการบริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาเมืองในปจจุบันตามวิสัยทัศน

การพัฒนาขององคการบรหิารสวนตาํบล “ ชาวตําบลโนนทองมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี  เศรษฐกิจด ี  การศึกษาด ี 

โครงสรางพ้ืนฐานไดรับการพัฒนา ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ” 

 ดังนั้น การวางแผนจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล แผนยุทธศาสตร

กาพัฒนาองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง (พ.ศ. 2553-2557) จะเปนเครื่องมือทางการบริหารและเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด

ท่ีจะนําไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนทองดังกลาวตอไป 

 

 

 

 

 

      ช่ือ  

       ( นายทองดาํ     อินกกผ้ึง )  

            นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง 
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สวนที่ 6 

การนาํแผนพัฒนายทุธศาสตรไปสูการปฎิบติัและการติดตามประเมนิผล 

 

 การแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตรไปสูงการปฎิบัติ จะบังเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงเวลา 5 ป ไดนั้น

จําเปนตองปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิธีการทํางาน จากการคิดแบบแยกสวนมาสูการบูรณาการ มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรการบริหารตามหลักการท่ียึดพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวม ตลอดจนการประสานแผนพัฒนานาใน

ระดบัตางๆ การตดิตามประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนาในแตละสาขาเพ่ือใหเกดิการปรบัปรงุแผนให

เหมาะสมและทันตอเหตุการณ การปรับเปล่ียนการะบวนทัศนของการพัฒนาทองถ่ิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และแหงชาติฉบับท่ี 9 ท่ียดึหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ไดมุงการดาํเนนิงานดาํเนนิงานในทางสายกลางเพ่ือ

สงเสริมการพัฒนา และใหมีการจัดทําแผนปฎิบัติการระดับพ้ืนท่ี โดยเริ่มจากชุมชนทุกภาคสวนในสังคมในการ

รวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบ จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหแนวทางการพัฒนาทองถ่ินถูกนําไปสูการ

ปฎิบัติอยางเปนธรรม 

 เพ่ือใหแผนพัฒนายุทธศาสตรท่ีไดจัดทําไปโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการบูรณา

การท้ังมิติตานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหทรัพยากรไดรับการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยันยืน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี แนวทางการดําเนินการเพ่ือแปลงแผนไปสูการปฎิบัติควรดําเนินการดังนี ้

 1.) การเสริมสรางความเขาใจในแผนพัฒนายุทธศาสตร เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาพสวนไดรับทราบ มี

ความรู มีความเปนเจาของรวมกัน และมีสวนรวมในการจัดการโดยการพัฒนา บุคลากร พนักงานสวนทองถ่ินท่ี

รบัผิดชอบงานดงักลาว 

 2.) ผลักดันใหมีการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรใหเกิดความเช่ือโยงกันภายใตหลักการดานพ้ืนท่ีภารกิจ 

และการมีสวนรวม โดยใหมีการจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง 

 3.) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดทําแผนปฎิบัติการในระดับชุมชน ท่ีมีการเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร และแผนในระดับทีสูงกวา โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนและการเรียนรูรวมกัน 

เพ่ือใหสอดคลองกันกับศักยภาพและความตองการของชุมชน 

 4.) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันเปนหมูคณะและมีการบูรณาการ

ระหวางหนวยงาน  รวมท้ังการใชทรพัยากรการพัฒนารวมกนัระหวางหนวยงาน 

 5.) ประสาน ตดิตาม ประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนา และนาํขอมูลจากการตดิตามประเมินผลมา

ปรับปรุง และพัฒนาแผนอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดฐานขอมูลในทุกระดับตลอดจนสรางเครื่องขาวขอมูล เพ่ือใช

ประโยชนในการตัดสินใจและและการบริหารจัดการขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน 

 6.) พัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาอยางยั่งยืนใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ใหเปนท่ียอมรับ เพ่ือใหสามารถใช

ประโยชนรวมกันได 

6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 เม่ือสภาองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง ไดใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป ตามท่ีนายกองคการ

บรหิารสวนตาํบลโนนทองเสนอแลว นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทองจงึพิจารณาอนมัุตแิละประกาศ ใช
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แผนยุทธศาสตร และนําแผนพัฒนายุทธศาสตรไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทองถ่ินตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว โดยท่ี

แผนพัฒนายุทธศาสตร จะเปนกรอบในการพัฒนาทองถ่ิน และเปนกรอบในการทํางบประมาณรายจายประจําป 

รวมท้ังจัดหาแหลงเงินงบประมาณเพ่ือใหมีการปฎิบัติตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนายุทธศาสตร  

 ในสวนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายุธทศาสตร  (2553-2557) ขององคการบรหิารสวน

ตาํบลโนนทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทํางานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28. กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร 

 



ϑ วิสยัทัศนขององคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง   พ.ศ. 2548 – 2550 ϑ 
 

 

  องคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการรกัษาความม่ันคงภายใน   การรักษาความสงบ

เรียบรอย   การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ตลอดจนการแกไขปญหา   การพัฒนา   การใหบริการ    การบริหารจัดการแบบบูรณาการใน

ทุกพ้ืนท่ี      จนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอการบริหารจัดการ   การบริการที่ดี    การสรางบานเมืองนาอยู   การเชิดชูคุณธรรม   จริยธรรม    นํา

ประโยชนและ ความสงบสันติสุขท่ีแทจริงมาสูประชาชน    
 

  ในการน้ี จะดําเนินการรกัษาความม่ันคงภายใน รกัษาความสงบเรยีบรอย อํานวยความเปนธรรมในสังคม  พัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานราก  สงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง  พัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค  สงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน    

การทะเบียน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การพัฒนาเมืองและชนบท    การบริการที่ดิน  ไฟฟา  ประปา  และการตลาด  ตาม

หลักการบริหารจัดการที่ดี   มีการกระจายอํานาจ  การใหมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนา    การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ตามแนวทางของรัฐบาลอิเลคทรอนิคส   และการบริหารจัดการที่มุงสูประชาชนโดยตรง (Administration to Citizen Center) 

 

………………………………….. 



 

 

บทท่ี  1 

บทนํา 

  

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล  ฉบับนี้นับเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับแรกของตําบล

โนนทอง  ซ่ึงมีหวงระยะเวลา    5   ป   ( พ.ศ. 2553 - 2557)  ซ่ึงไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

“วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2546”   สาระสําคัญของแผน

ยทุธศาสตรการพัฒนาฉบับนี ้ไดเนนหนกัในเรือ่งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   การพัฒนาสังคม   การบรหิาร   

การพัฒนาเศรษฐกจิ  ควบคูไปกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม   โดยนาํขอมูลจากการ

ประชาคมหมูบาน การประชุมเพ่ือจดัทําแผนของคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตาํบล และจากการ

ประเมินผลในแผนพัฒนาตาํบลฉบับท่ีผาน ๆ มา   ไดนาํมาวเิคราะหเพ่ือแกไขปญหาและความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโนนทองฉบับนี้ ถึงแมวาจะเนนหนักในเรื่องการแกไขปญหา

โครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก  แตก็ยังมิไดละเลยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา

การเมืองการบรหิาร  ดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข  และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหทิศทางการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี  10 เปนแผนแมบทในการพัฒนา 

 ดงันัน้   การเปล่ียนแปลงแนวทางการจดัทําแผนพัฒนาตาํบลจากแบบเดมิมาเปนการวางแผน

พัฒนาตําบลแบบยุทธศาสตรการพัฒนาบูรณาการ จึงเปนความหวังท่ีจะใชแผนเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา 

และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริงตอไป 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้  ของ

องคการบริหารสวนตําบล    จะเอ้ืออํานวยประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน  และจะสามารถใชเปนแนวทางใน

การจดัทํางบประมาณ  ประจาํป   2553 - 2557   ตลอดจนใชเผยแพรเพ่ือสรางความเขาใจ   และประสานความ

รวมมือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทราบการดําเนินงานตอไป 

 

 

 

( นายทองดาํ   อินกกผ้ึง ) 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง 
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สวนท่ี   2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญตําบลโนนทอง 

------------------- 
1. ดานกายภาพ 

1.1. ที่ตั้งและขนาด    ตําบลโนนทอง  อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเกษตรสมบูรณ   อยูหางจากจังหวัด

ชัยภูมิ  120  กิโลเมตร  ตามเสนทางสายเมืองชัยภูมิ - หนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ  เปนตําบลหนึ่งในจํานวน  

12  ตาํบลของอําเภอเกษตรสมบูรณ   อยูหางจากอําเภอ   12  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  116  ตาราง

กโิลเมตร  หรอืประมาณ  72,500  ไร   
1.2. อาณาเขต 

                    ตําบลโนนทอง มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังนี ้

           ทิศเหนอื     ตดิตอกบั ตาํบลหนองโพนงาม และตาํบลบานเปา 

           ทิศใต       ติดตอกับ ตําบลบานยาง 
           ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลกุดเลาะ 

           ทิศตะวันตก   ตดิตอกบั ตาํบลหนองแวง  และตาํบลหนองบัวแดง  อําเภอหนองบัวแดง 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
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1.3   ลักษณะภูมิประเทศ    ตําบลโนนทองลักษณะภูมิประเทศสวนใหญประกอบดวยปาไม  และภูเขา  

คิดเปนรอยละ  70  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  นอกนั้นเปนท่ีราบลุมเชิงไหลเขา  บริเวณตอนกลางของตําบลเปนพ้ืนท่ี

ราบ มีพ้ืนท่ีปาไมและเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศเหนือ  ทิศตะวันตก และทิศใต  เทือกเขาสําคัญคือ  ภูนกแซว   ภู

ผักขะ  และภูเขียว   
 

ลักษณะพ้ืนที ่ จํานวนพ้ืนที่ (ไร) รอยละ 

ภเูขาและปาไม 

ท่ีราบลุม 

พ้ืนน้ํา 

 

55,000 

14,215 

3,285 

 

75.87 

19.60 

4.53 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 72,500 100 

 

 1.4   ลักษณะภูมิอากาศ 
ตาํบลโนนทอง    อยูในภมิูอากาศแบบมรสุมเขตรอน  มีฤดกูาล  3  ฤด ู คอื 

ฤดหูนาว    ประมาณเดอืน  พฤศจกิายน – กมุภาพันธ 

ฤดูรอน  ประมาณเดอืน  มีนาคม – พฤษภาคม 

ฤดฝูน         ประมาณเดือน  มิถุนายน – ตลุาคม 

อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิสูงสุดในรอบ  5  ปท่ีผานมา (พ.ศ.2542 - 2546 ) ตําบลโนนทอง  มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดท่ี  

34  องศาเซลเซียส  และคาเฉล่ียของอุณหภูมิต่ําท่ีสุด  20  องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง 32 

องศาเซลเซียส  ถึง 41  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ําสุดจะอยูระหวาง  8  องศาเซลเซียส  ถึง   22  องศาเซลเซียส  

โดยอุณหภูมิต่ําสุดท่ีวัดได   8  องศาเซลเซียส  (25 ธ.ค.42)   และ อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได 41 องศาเซลเซียส (4,5 

เม.ย.44)     
     ฝน 

  ปรมิาณน้าํฝนของตาํบลโนนทอง  ในรอบ 5 ปท่ีผานมา (ป 2542 - 2546) ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 

อยูในชวง 760.1  - 1,446.7  ม.ม. ฝนตกมากท่ีสุด ในป 2542   วัดไดถึง 1,446.7 ม.ม.  จํานวนวันฝนตก 110 วัน 

สวนฝนตกนอยท่ีสุด  ในป 2546  วัดได 760.1 ม.ม.  จํานวนวันฝนตก  90  วัน 
 

 1.5   การเมืองการปกครอง 
ตาํบลโนนทอง  แบงการปกครองออกเปน  11  หมูบาน  ซ่ึงตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ท้ัง   11    หมูบาน   มีประชากรท้ังส้ิน   7,372   คน   แยกเปนชาย  3,775   คน   หญงิ  3,597   คน  มีความ

หนาแนนเฉล่ีย   62.68   คน  /  ตารางกโิลเมตร  (ตามขอมูลทะเบียนราษฎร   วันท่ี  30    กันยายน   2548)   ดังนี ้
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ตารางแสดงการปกครอง 
  

ชื่อหมูบาน หมูที่ พ้ืนที ่ จํานวน

ครัวเรือน 

ระยะทาง

ถึง อบต. 

ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

บานโนนทอง 

บานโนนเขวา 

บานเลา 

บานบุงสิบส่ี 

บานโนนหนองไฮ 

บานกลาง 

บานแกงตาดไซ 

บานเชิงสําราญ 

บานใหมนาเจริญ 

บานโนนทองเมืองใหม 

บานรมิพรม 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

7,250          

8,950          

6,750          

3,750     

9,520          

7,500 

9,250 

4,760 

5,420 

4,600 

4,750 

243 

384 

129 

137 

60 

233 

174 

113 

67 

109 

73 

4 

0.5 

4 

5 

8 

8 

9 

3 

7 

4 

6 

546 
914 

251 

263 

114 

498 

410 

261 

138 

225 

156 

526 

859 

244 

260 

117 

461 

377 

259 

150 

209 

140 

1,072 

1,773 

495 

523 

231 

959 

787 

520 

288 

434 

296 

  72,500 1,722  3,784 3,605 7,389 

 

1.6  การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
1.6.1  การคมนาคม  

ปจจุบัน  เสนทางคมนาคมระหวางหมูบาน ตอหมูบาน  ตําบลตออําเภอ  และจังหวัด เปนถนนราดยาง  

อยูในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  (สาย  รพช .2009 บานยาง – บานกลาง )   ทําใหการติดตอ

ระหวางหมูบานและอําเภอจังหวัดเปนไปอยางสะดวกสบาย แตถนนสายดังกลาวก็ยังมีสภาพไมดีนัก เพราะขาด

การซอมแซมปรับปรุงมาเปนเวลานาน   สวนการคมนาคมภายในหมูบานสวนใหญยังเปนถนนลูกรัง  และถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบางสวน สามารถใชติดตอคมนาคมอยางสะดวกในหนาแลง  สําหรับฤดูฝนยังมีความลําบาก

อยูมาก  ซ่ึงปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง  ไดพยายามจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหเปนถนนราดยาง หรอืถนนคอนกรตีภายในหมูบาน       
ตําบลโนนทอง  สามารถติดตออําเภอเกษตรสมบูรณ  และจังหวัดชัยภูมิ ไดโดยรถยนต กลาวคือ มี

ทางรถยนตโดยสาร วิ่งระหวางหมูบานถึงอําเภอ  และรถยนตโดยสารวิ่งระหวางอําเภอถึงจังหวัด  รถยนต

โดยสารวิง่ระหวางตาํบลถึงอําเภอมี   1   สาย  และจากอําเภอถึงจงัหวดั   มี  2  สาย   
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1.6.2. การไฟฟา    ตาํบลโนนทอง  ใชบรกิารของการไฟฟาสวนภมิูภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ  ปจจบัุน

การไฟฟาไดขยายเขตและใหบริการไฟฟาครบทุกหมูบานแลว  แตยังไมครบทุกหลังคาเรือน ยังมีครัวเรือนท่ียัง

ไมไดใชไฟฟาอีก  15   หลังคาเรอืน  เนือ่งจากการไฟฟายงัขยายเขตบรกิารไมถึง         
 1.6.3. การประปา   ราษฎรสวนใหญของตําบลโนนทอง สวนใหญจะมีระบบน้ําประปาใช แตประปา

สวนใหญเปนประปาภูเขา  มี  7   หมูบาน ( ม.1 , 2 , 4  , 10, และ หมูท่ี  11)  ประปาแบบสูบน้ําผิวดิน  2   

หมูบาน  (ม. 3  และหมูท่ี  8 )  และระบบประปาบาดาล   2   หมูบาน (หมูท่ี 6 และหมูท่ี  7)  ใหญจะไดใชทุก

ครัวเรือนแตเม่ือถึงหนาแลงระบบประปาภูเขามักมีปญหาราษฎรไมสามารถใชน้ําไดอยางเต็มท่ี    
         การใชน้ําเพ่ือการอุปโภค บรโิภค  ในตาํบลโนนทองนอกจากระบบประปาแลว ยังไดอาศัยแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิและหนวยงานของรฐัหลายหนวยงานไดจดัหาแหลงน้าํโดย  การขดุบอบาดาล   อางเกบ็น้าํ  เหมือง  

ฝาย   เพียงพอตอความตองการของประชากร ในดานการอุปโภคบรโิภค สวนดานการเกษตรนบัวาแหลงน้าํยงั

ขาดแคลนอยูมาก 
  1.6.4. การส่ือสาร  การส่ือสารของประชาชนตําบลโนนทอง ท่ีสําคัญคือ  มีโทรศัพทสาธารณะครบทุก

หมูบาน  และประชาชนบางสวนยังมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชอีกดวย ไนอกจากโทรศัพทแลวประชาชนตําบลโนน

ทองยังไดใชบริการของ ไปรษณียโทรเลข   การรบัรูขอมูลขาวสารของประชาชน   ตาํบลโนนทองสามารถรบั

ฟงสถานวีทิยไุด   4  แหง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   สถานีวิทยุ จส .5 ของกรมทหารส่ือสาร   

สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ   และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ   การรับภาพของสถานีโทรทัศนสวนใหญสามารถรับภาพ

จากสถานโีทรทัศนได   3  ชอง  คอื  ชอง 3,5,7  ไดไมชัดเจนนักตองใชจานดาวเทียมชวย  
     4. ดานเศรษฐกจิ 

 4.1. สภาพทางเศรษฐกิจ 

        อาชีพหลักของชาวตาํบลโนนทอง   เปนการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ  65.44 %  

ท่ีสําคญัไดแก  การทํานา  ทําไร  และ ทําสวนไมผลไมยนืตน   และมีการประกอบอาชีพนอกเหนอืภาค

เกษตรกรรม ประมาณ  34.56 %  ดังนี้ 
              -  รับจาง                20.20 % 

  -  นักเรียน  นักศึกษา  17.25 % 

              -  ลูกจางรฐับาล                        7.08 % 

-   ประกอบธุรกิจสวนตัว             0.03 % 
          4.2. การเกษตรกรรม 
        สภาพการใชที่ดิน  เนือ้ท่ีทีใ่ชในการเกษตรกรรมท้ังหมดของตาํบลโนนทอง    มีจาํนวน   14,215   

ไร หรอื  22.74  ตารางกโิลเมตร  มีการใชประโยชน  ดงันี ้

ใชพ้ืนท่ี จํานวนพ้ืนท่ี  (ไร) รอยละ 

ทํานา 

ทําไร 

8,116 
3,366 

60.93 
25.28 
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ทําสวนไมผล  ไมยืนตน 

แหลงน้ําเพ่ือการประมง 

498 

1,340 

3.73 

10.06 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 13,320 100 
 เกษตรกรสวนใหญของตําบลโนนทองประกอบอาชีพ การทํานา  และ การทําไร พืชไรท่ีสําคัญ

ไดแก  ออย    ถ่ัวเหลือง   และไมผล     พืชท่ีสําคัญและทํารายไดใหกับเกษตรกรตําบลโนนทองท่ีสําคัญ 
ไดแก ขาวนาป    ออย    ถ่ัวเหลือง    พรกิ  และไมผล  เปนตน 
      การปศุสัตว 
       การเล้ียงสัตวของเกษตรกรตําบลโนนทอง  จะมีลักษณะการเล้ียงเปนรายยอย หรือการเล้ียงภายใน

ครวัเรอืน  เพ่ือเปนเงินออม  และใชเปนอาหาร   ไดแก  
      1) การเล้ียงโคเนื้อ  จะกระจายไปท่ัวทุกหมูบาน      

     2) การเล้ียงสุกร  เปนการเล้ียงแบบออมเงินในครัวเรือน  

     3) การเล้ียงสัตวปก  เกษตรกรมีการเล้ียงไก  เล้ียงเปด  เล้ียงหาน    

  4) การเล้ียงกระบือ  มีการเล้ียงเปนสวนนอย สวนมากเล้ียงไวเพ่ือจําหนายเวลาขัดสนเงินทอง 

              การประมง 
        การทําประมงในพ้ืนท่ีตาํบลโนนทอง   จะเปนประมงน้าํจดื คอื   จบัปลาจากแหลงน้าํธรรมชาต ิ 

และการขุดบอเล้ียงปลา    แตยังนับวาเปนสวนนอย 
  4.3. การอุตสาหกรรม 

        ตาํบลโนนทอง    มีจาํนวนโรงงานท้ังส้ิน   

รายการ จํานวน 

1.โรงงานประเภทโรงสีขาวท้ังหมด 32 
2. โรงงานขนาดเล็ก(เงินทุนนอยกวาหรือเทากับ 1  แสนบาท) 32 

3. โรงงานขนาดเล็ก (เงินทุนมากกวา 1  แสน ถึง 1  ลาน) - 

รวม 32 

        4.4. การพาณิชย 
         ตาํบลโนนทอง  เปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรเปนหลัก  สินคาสงออกจงึเปนผลิตผลทาง

การเกษตรเกือบท้ังส้ิน  การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยูกับปริมาณและระดับราคาผลผลิตผลการเกษตร  

เกษตรกรรายยอยจะขายผลผลิตใหกับพอคาทองถ่ินเพราะมีปญหาการขนสง   พอคาทองถ่ินจึงมีสวนสําคัญใน

การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายยอยไปสูพอคารายใหญ   รานคาสวนใหญในตําบลจะเปนรานคาปลีก  

และขายของเบ็ดเตล็ด 
   4.5. การทองเที่ยว 

        การทองเท่ียวตาํบลโนนทอง มีแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาต ิ เชน  ภเูขา  น้าํตกแกงตาดไซ   เขือ่น

ชลประทานน้ําพรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งภูคิ้ง   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  ตั้งอยูในพ้ืนท่ี
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บานโนนหนองไฮ  ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเปนทุงหญาธรรมชาติ เนื้อท่ี

ประมาณ 1,500 ไร ทิศเหนือเปนหนาผาสูงชัน สวนดานอ่ืนลาดต่ําลงไปตรงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด มีสภาพเปนลาน

หินกวางยื่นออกมาจากหนาผา เปนจดชมวิวท่ีสวยงามมากท่ีสุด  ภูคิ้ง เปนยอดเขาสูง 1,158 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล สูงเปนอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสานรองจากภหูลวง ภเูรอื เขาแหลม และภกูระดงึ ตามลําดบั 

ตอนกลางคืนอากาศจะหนาวจัดทุกฤดู  
 4.6. แรงงาน 

        แรงงานตาํบลโนนทอง สวนมากจะประกอบ อาชีพใน ภาค เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก  

นอกจากนี ้ ยงัมีการจางงานอยางอ่ืน  เชน  ผูไปทํางานตางประเทศ  และยงัมีการเคล่ือนยายแรงงานจากจงัหวดั

เปนชวงๆ  ระหวางเดอืนพฤศจกิายน  -  เมษายน  ของทุกป  จะมีการวาจางคนงานไปตัดออยท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  

ลพบุร ี นครสวรรค  นครปฐม  ประจวบครีขีนัธ  และเพชรบุร ี และบางสวนกไ็ปทํางานยงัโรงงานในกรงุเทพฯ  

และจังหวัดใหญอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 
4.7. การเงินการธนาคาร 

         ตาํบลโนนทอง    ไมมีธนาคารในพ้ืนท่ี 

5. ดานสังคม 
5.1. การศึกษา    ตาํบลโนนทอง  มีสถานบรกิารการศึกษาดงันี ้

1. การศึกษากอนวัยเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็ก  และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด)  ตามรายละเอียด  ดังนี ้

 

โรงเรียน 

จํานวน นักเรียน (คน) หมายเหต ุ

ชาย หญิง รวม 
ศูนยพัฒนาเด็กบานโนนทอง 55 45 100 กรมพัฒนาชุมชน 

ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑบานโนนเขวา 15 21 36 กรมการศาสนา 

รวม 70 66 133  

1)  การศึกษาสังกัด (สพฐ.)  มีตั้งแตกอนประถมศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  ดังนี ้

 

โรงเรียน 

จํานวน นักเรียน (คน)  

รวม (คน) กอนประถม ประถมศึกษา มัธยมศกึษา 
โรงเรียนบานโนนทอง - 99 - 99 

โรงเรียนบานโนนเขวา 32 133 - 165 

โรงเรียนบานบุงสิบส่ีราษฎรบํารุง 16 122 75 213 

โรงเรียนบานโนนหนองไฮ 0 35 - 35 
โรงเรยีนบานกลางแกงตาดไซ 14 55 - 69 

โรงเรยีนบานแกงตาดไซ 23 93 - 116 
รวม 85 534 75 697 
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5.2. การศาสนา   
        ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   สําหรับความเช่ือถือประเพณีในสมัยกอน  ยังคงมีอยูท่ัวไป 

           สถิติเกี่ยวกับดานศาสนา มีดังนี.้- 
      1) วัดท้ังหมด   5 วดั   

  2) ท่ีพักสงฆ   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)  หนวยอบรมประชาชนประจาํตาํบล   - แหง 

5.3. การสาธารณสุข 
            ตาํบลโนนทอง  มีสถานอีนามัย  จาํนวน   2   แหง   ซ่ึงพอจะบําบัดความเจบ็ปวยของประชาชนได

ในระยะเริ่มตน  และเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา  แตการใหบริการยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวย

ภายในตาํบล  ท้ังนี ้เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในดานนี้ 

ตารางแสดงอัตราสวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข/ประชากร 

ประเภทบุคลากร จํานวน อัตราสวนบุคลากร/ปชช. 

ทันตแพทย -  

พยาบาลวชิาชีพ 1  

นกัวชิาการสาธารณสุข 2  

เจาหนาท่ีบรหิารประจําสถานีอนามัย 2 1 : 1,454.20 

 

  สถานีอนามัยระดับตําบล - หมูบาน        2  แหง 

            กองทุนยาประจาํหมูบาน                               11   หมูบาน          

            อาสาสมัครประเภทตาง ๆ  
 อสม.      150  คน 
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 รสทป.     415  คน 

 อปพร.     138  คน 

      
 

5.4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

      การรักษาความสงบเรียบรอย 
               ตําบลโนนทอง มีสถานีตํารวจอยู  1   แหง  แตไมมีเจาหนาท่ีตํารวจอยูประจํา แต อบต.โนนทอง ก็

ไดระดมกําลังท้ังฝายกํานัน  ผูใหญบาน  และประชาชน    โดยการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ี  

โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน   และปราบปรามอาชญากรรมใหมากท่ีสุด  และประสานการปฏิบัติ

กับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเกิดผลในการปองกันและ   ปราบปรามอาชญากรรม 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  แหลงน้ํา 
       น้ําอุปโภคบริโภค  ตาํบลโนนทอง   มีประชากรท้ังส้ิน   7,378  คน  และมีจํานวนหมูบานท่ีไดใช

น้าํประปา  ท้ัง   11   หมูบาน   ราษฎรสวนใหญของตําบลโนนทอง สวนใหญจะมีระบบน้ําประปาใชแตเปน

ประปาภเูขา  มี  7   หมูบาน ( ม.1 , 2 , 4 , 5 , 9 , 10, และ หมูท่ี  11)  ประปาแบบสูบน้ําผิวดิน  2   หมูบาน  (ม. 3  

และหมูท่ี  8 )  และระบบประปาบาดาล   2   หมูบาน (หมูท่ี 6 และหมูท่ี  7)  ใหญจะไดใชทุกครัวเรือนแตเม่ือถึง

หนาแลงระบบประปาภูเขามักมีปญหาราษฎรไมสามารถใชน้ําไดอยางเต็มท่ี    

         การใชน้ําเพ่ือการอุปโภค บรโิภค  ในตาํบลโนนทองนอกจากระบบประปาแลว ยังไดอาศัยแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิและหนวยงานของรฐัหลายหนวยงานไดจดัหาแหลงน้าํโดย  การขดุบอบาดาล   อางเกบ็น้าํ  เหมือง  

ฝาย   เพียงพอตอความตองการของประชากร ในดานการอุปโภคบรโิภค สวนดานการเกษตรนบัวาแหลงน้าํยงั

ขาดแคลนอยูมาก 
        แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   ตาํบลโนนทอง  ราษฎรสวนใหญท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตองอาศัย

แหลงน้ําตามธรรมชาติ และท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชในทางเกษตรกรรมดังนี้  
              ก. แหลงน้ําผิวดิน   ท่ีสําคัญไดแก  
  -  ลําน้าํพรม   ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขา พญาฝอ   ไหลผานตาํบลทุงลุยลาย อําเภอคอนสาร    

ตาํบลหนองโพนงาม  อําเภอเกษตรสมบูรณ 
  -  ลําหวยฉาง  ตนน้าํอยูบรเิวณเทือกเขาภเูขยีว   บานแกงตาดไซ   ตาํบลโนนทอง   

  -  ลําหวยหิน   ตนน้าํอยูบรเิวณภนูกแซว   บานโนนเขวา    ตาํบลโนนทอง 

  -  ลําหวยหวาย  ตนน้ําอยูบริเวณภูนกแซว   บานโนนทอง     ตาํบลโนนทอง 

       ข. แหลงน้ําใตดิน  ปรมิาณน้าํใตดนิของตาํบลโนนทอง   เฉล่ียประมาณ  20 - 50  แกลลอนตอนาที    

น้ําท่ีขุดไดบริเวณนี้มีคุณภาพดี   เกษตรกรบางสวนไดใชประโยชนจากแหลงน้ําใตดิน 
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         ค.   แหลงน้ําชลประทาน 
               แหลงน้ําชลประทานท่ีอยูภายในตําบลโนนทอง  ประกอบดวย 

           1)  โครงการชลประทานน้าํพรม (บานโนนเขวา)   ความจ ุ  3.2  ลานลูกบาศเมตร  พ้ืนท่ีรับ

ประโยชนท้ังส้ิน   40,000   ไร 
          2)  โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อางเก็บน้ําหรือฝายน้ําลน)  ไดแก  โครงการอางเกบ็น้าํหวย

หิน  โครงการอางเกบ็น้าํหวยล้ินควาย   โครงการอางเกบ็น้าํตาดโตน     และฝายน้าํลนลําหวยฉาง   

 

        ง.  สถานีสูบน้ําดวยพลังแสงอาทิตย 
        ตาํบลโนนทอง  มีสถานสูีบน้าํดวยพลังแสงอาทิตย    จาํนวน    1  แหง    ตั้งอยูหมูท่ี  11   ตาํบล

โนนทอง   อําเภอเกษตรสมบูรณ   จังหวัดชัยภูมิ   เพ่ือประโยชนดานเกษตรกรรม  และขจัดปญหาความแหงแลง

ของพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน สรางตามโครงการอิสานเขยีว 
      จ.  ปาไมและทรัพยากรสัตวปา 
  ตําบลโนนทอง   มีพ้ืนท่ีท้ังส้ินประมาณ   72,500  ไร   ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปาไมถึง  55,000  ไร  หรอื

ประมาณ  75.87  %  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  สภาพปาของตําบลโนนทอง  ถือวามีสภาพปาท่ีสมบูรณท่ีสุดแหงหนึ่ง

จังหวัดชัยภูมิ และของประเทศไทย  และเปนตนกําเนิดแมน้ําสําคัญท่ีหลอเล้ียงชีวิตคนหลายจังหวัด  เชน  แมน้ํา

พรม  แมน้าํเชิญ   ลําหวยฉาง   และลําหวยลําธารตางๆ  อีกจาํนวนมาก  

6.2  ดานส่ิงแวดลอม 

  ตําบลโนนทอง  สภาพส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไป นับวายังอยูในสภาพท่ีดีมากแหงหนึ่ง ของ

ประเทศเลยก็วาได เพราะสภาพพ้ืนท่ีท่ีไมเอ้ือตอการลงทุน รวมท้ังไมเปนทางผานของตําบลอ่ืน ๆ จึงทําให

สภาพส่ิงแวดลอมอยูในสภาพสมบูรณ  ไมวาจะเปนทางดานส่ิงแวดลอมทางน้ําซ่ึงตําบลโนนทอง เปนตําบลท่ี

อยูตนน้ําพรม ส่ิงแวดลอมทางดานแหลงน้ํา จึงไมมีปญหามากนัก จะมีก็เพียงแตปญหาการใชสารเคมีของ

ประชาชน  ซ่ึงอาจจะทําใหผูใชน้ําซ่ึงอยูในลําดับถัดไปไดรับผลกระทบจากสวนนี้  สวนส่ิงแวดลอมดานปาไม 

นับวาเปนโชคดีของตําบลท่ี พ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลเปนพ้ืนท่ีปาไมซ่ึงอยูในสภาพท่ีสมบูรณมากแหงหนึ่งของ

ประเทศ ไมวาจะเปนดานความหลากหลายทางดานชีวภาพ เพราะพ้ืนท่ีของตําบลสวนใหญคาบเกี่ยวกับเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  ซ่ึงมีจุดท่ีส่ิงแวดลอมยังคงความเปนธรรมชาติมากท่ีสุด และเปนท่ีสนใจของผูชอบ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และเปนสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัด ก็คือ  “ภูคิ้ง”  

7.   ศักยภาพในตําบล 

  5.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

   ( 1 )   จาํนวนบุคลากร     มีจาํนวน    24    คน  ดงันี ้

ตาํแหนงในสํานกัปลัดองคการบรหิารสวนตาํบล    จาํนวน   8   คน 

ตาํแหนงในสวนการคลัง            จาํนวน   5   คน 
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ตาํแหนงในสวนโยธา                 จาํนวน   2   คน 

ตาํแหนงในสวนสาธารณสุข       จํานวน  -   คน 

ตาํแหนงในสวนสวสัดกิารสังคม จาํนวน  1  คน 
ตาํแหนงในสวนการศึกษา          จาํนวน  1  คน  

ตาํแหนงในสวนการศึกษาฯ ตอ    จาํนวน  7  คน 

   ( 2 ) ระดบัการศึกษาของบุคลากร(เจาหนาท่ีและพนกังานจาง) ท่ีปฏิบัติงานใน อบต.โนนทอง 

    ระดบัประถมศึกษา     1      คน 
    ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   10    คน 

    ระดบัปรญิญาตร ี        13      คน 
   ( 3 ) รายไดจรงิขององคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง  เม่ือป   2551 

    เปนเงิน    13,821,143.97    บาท  แยกเปน 
    รายไดท่ีองคการบรหิารสวนตาํบลจดัเกบ็เอง     49,472.09    บาท 

    รายไดจากภาษีทองถ่ินท่ีรัฐจัดเก็บให       97,440    บาท 
    รายไดจากภาษีท่ีรัฐบาลแบงให 7,186,869.88  

    เงินอุดหนนุจากรฐับาล        6,487,362        บาท 

  5.2   ศักยภาพดานการเกษตร  ตําบลโนนทองมีกลุมดินท่ีเหมาะสมแกการเกษตรประมาณรอยละ 90  

ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  ลุมน้ําพรมเปนลุมน้ําท่ีสําคัญของตําบล  จึงสงผลใหผลผลิตจากการเกษตรกรรมเปนสาขา

การผลิตท่ีทําเงินรายไดใหแกตําบลสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการผลิตในสาขาอ่ืน  ๆ

  5.3   ศักยภาพดานชุมชนและพ้ืนที ่
   พ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลโนนทอง เปนพ้ืนท่ีราบลุมเชิงเขา  และมีลําน้ําพรมไหลผานตลอดทุก

หมูบานในตําบลจึงทําใหเปนแหลงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญทุกชนิด  เชน ไมผล  และพืช

เกษตรกรรมทุกชนดิ  ตลอดจนมีความเหมาะสมดานการเล้ียงสัตวตาง ๆ   ลักษณะการตัง้หมูบานของชาวบาน

ในตาํบลโนนทอง ตัง้หมูบานเปนแบบยาวไปตามถนนลาดยาง   สายบานยาง – บานกลาง  และเปนไปตามลําน้ํา

พรม  และมีแตเครือญาติท่ีไดตั้งถ่ินฐานอยูทําใหมีความสามัคคีกันพอสมควรในการพัฒนาตําบล 

  5.4   ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว   
   จากการท่ีตําบลท่ีมีทรัพยากรทองเท่ียวท่ีหลากหลาย  และมีศักยภาพท่ีจะเปนเมืองทองเท่ียวของ

อําเภอและจงัหวดั  จากสภาพภมิูประเทศท่ีสวยงาม  แหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาตมิากมาย  ท้ังปาเขา  น้าํตก   

สวนหิน   ลวนเปนปจจัยท่ีเสริมการพัฒนาการทองเท่ียว  ซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลและภาคเอกชน  ไดมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง  อีกท้ังยังเปนตําบลท่ีมีสภาพปาไมสมบูรณ  มีเขตรักษาพันธุสัตวปา  จึงทําใหตําบล

โนนทอง  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวของอําเภอ ดังนี ้
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   1.   ภูคิ้ง   นับวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ของตําบลโนนทอง  ตั้งอยูหมูท่ี  5  บานโนนหนองไฮ  

ภูคิ้งมีสภาพเปนท่ีราบมีทุงหญาเขียวขจี  และมีกอนหินรูปทรงแปลกตาตั้งอยูท่ัวไป  ในแตละปจะมีผูไปเท่ียวชม  

ณ  ท่ีแหงนี้เปนจํานวนมาก 
 
   2.  เขื่อนชลประทานน้ําพรมบานโนนเขวา  ตั้งอยูหมูท่ี  2  บานโนนเขวา   มีสภาพเปนอางเกบ็

น้าํขนาดเล็ก  สองฝงมีสภาพธรรมชาตท่ีิสวยงาม   มีปาไมภเูขา  ตลอดสองฝงลําน้าํพรม  ปจจบัุนมีแพขนาดเล็ก

สําหรับไวบริการนักทองเท่ียว 
   3.  แกงตาดไซ   ตั้งอยูหมูท่ี  7   บานแกงตาดไซ   มีสภาพเปนธารน้าํมีโขดหินสองฝงมีปาไม

และธรรมชาติท่ีสวยงามสามารถท่ีจะพัฒนาเปนท่ีลองแกงหรือเรือแคนนูได  ปจจุบันในวันหยุดราชการจะมีผูมา

ทองเท่ียวหรือพักผอนเปนจํานวนมาก 
 

2.3   ผลการพัฒนาตําบลในระยะท่ีผานมา 
 

ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 

  (ก) ดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกจิ  ไดรบัผลโดยตรงจากวกิฤตเิศรษฐกจิ  ทําใหการขยายตวัดาน

เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางชาๆ ตอเนื่อง  ประกอบกับขอจํากัดดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมเอ้ือตอการลงทุน  การ

ขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ  ส่ิงเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงตอการลงทุนในพ้ืนท่ี  และโครงสรางเศรษฐกิจ

หลักยังขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรม  ซ่ึงจะประสบปญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา ตนทุนการผลิต

สูง  เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น  คาครองชีพสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจประเทศ  ท้ังนี้ ภาคราชการไดเริ่ม

ดําเนินการแกไขปญหา  โดยนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม  โดยมีการใชการรวมกลุมจัดหา

เงินทุนราษฎร  ในการพัฒนาหาอาชีพเสรมิ  มีเปาหมายใหเกดิการกระจายรายไดแกราษฎร  และเริม่มีความ

รวมมือของภาครัฐและเอกชน  ผลักดันเรื่องการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีช่ือเสียง  สามารถดึงดูดนักทองเท่ียว

มาเยี่ยมชม  ซ่ึงจะทําใหทองถ่ินสามารถทํารายไดจากการทองเท่ียวไดจํานวนมาก 

 

  (ข) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ผลการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ในเรือ่งการคมนาคมไดรบัการพัฒนา

คอนขางมาก เพ่ือแกไขปญหาการตมนาคมของประชาชนในตาํบล  และการพัฒนาดานแหลงน้าํกไ็ดรบัการ

พัฒนาคอนขางมาก เนือ่งจากตองรองรบัภาคเกษตรกรรม โดยมีท้ังการกอสรางฝาย การขดุลอก สําหรบัการ

จัดทําประปาหมูบาน  แตยังไมเพียงพอกับความตองการของพ้ืนท่ี    และมีแนวทางในการจัดสรรน้ําอยางเปน

ระบบ  สามารถแกปญหาการขาดแคลนน้าํในฤดแูลง  ในเรือ่งการกอสรางเสนทางคมนาคมนัน้  ถนนภายใน

หมูบาน ไดรบัการพัฒนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะเสนทางหลักภายในหมูบาน    ทําใหเสนทางขนสงผลผลิตใน

ตําบลไดรับความสะดวกเพ่ิมขึ้น  แตยังคงมีความตองการความจําเปนอีกจํานวนมากท่ียังตองพัฒนา  ท้ังนี้จะตอง

มีการจัดลําดับความจําเปนประโยชนท่ีจะไดรับจัดเรียงลําดับจากขอเท็จจริง  สุดทายในเรื่องของไฟฟา  โทรศัพท  
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ยงัมีความตองการขยายเขตไฟฟาเพ่ิมเตมิ  ความตองการโทรศัพทส่ือสาร  อีกมากในพ้ืนท่ีหางไกล ซ่ึงปจจบัุน

เปนส่ิงจําเปนรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

  (ก) ดานสังคม  มีโครงการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรม  โดยมีการจัดตั้ง

กลุมสตรี    กลุมเยาวชน  จดัตัง้ศูนยสงเคราะหราษฎรประจาํหมูบาน  โครงการตางๆ สามารถพัฒนาขดี

ความสามารถของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตนเอง  มีการบรหิารงานกนัเองในชุมชน  โดยจะดแูลท้ังในดาน

การเสริมสรางรายได  การจัดสวัสดิการชุมชนตลอดจนดํารงเอกลักษณของชุมชน  พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  

นอกจากนี้โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนยังชวยในดานการปองกันยาเสพติดแกเยาวชน  ควรมี

โครงการสงเสริมชุมชนในลักษณะท่ีใหชวยเหลือตนเองอยางตอเนื่อง  และภาครัฐควรคอยใหความชวยเหลือ  

คาํปรกึษาแกชุมชน  เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางแทจรงิตอไป 

  (ข) ดานคุณภาพชีวิต  ดานการพัฒนาคณุภาพชีวติมีการจดับรกิารสาธารณสุข  โดยมีพืน้ฐานการ

สงเสรมิสุขภาพ การปองกนัโรค  มีการจดัโครงการรณรงคใหประชาชนมีความรูในเรือ่งสุขภาพ  การออกกาํลัง

กาย  การปองกนัโรคตดิตอ  การปองกนัยาเสพตดิ  กระจายลงสูหมูบานไดอยางคอนขางท่ัวถึง  ทําใหสภาพ

ภาวะอัตราการเกดิโรค  และการตายมีปรมิาณนอยลง  การรวมมือของชุมชนในการทํากจิกรรมตางๆ มีมากขึน้ 
   

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

มีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยทํา 

ใหประชาชนเกิดความตระหนัก และรูสึกหวงแหนเห็นถึงประโยชนของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  มีการ

จัดตั้งกลุมเพ่ือกําหนดเขตปาชุมชนของหมูบาน  ประชาชนเขามารวมกลุมปลูกปา  อนุรักษปาไมตนน้ําลําธาร  

นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกตนไมบริเวณสองขางทาง และในบริเวณท่ีสาธารณะตาง ๆ   ท้ังนี้ควรมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนงานดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมากขึ้นกวาท่ีไดรับ  เนื่องจาก

ทองถ่ินและชุมชนตางๆ กําลังขยายตัวเพ่ิมขึ้น  การใชทรัพยากรธรรมชาติมีมากสงผลใหส่ิงแวดลอมมีปญหา

มากขึ้นเปนลําดับ 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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สวนท่ี   3  

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

----------------------- 

1. วิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล 

วิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล   5   ป  2553 - 2556  พอที่จะสรุปไดดังนี ้

1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน   และสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนใหเข็มแข็งสามารถเกื้อกูลสมาชิก

ในกลุม  และแกไขปญหาชุมชนไดเอง 

2 สงเสริมสังคมการเกษตรใหเปนไปในแนวทฤษฏีใหมและการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และ

เสริมสรางความสามารถในการดําเนินธุระกิจการเกษตรใหเข็มแข็ง 

3 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  และอุตสาหกรรมอ่ืน 

4 เตรียมชุมชนเมืองใหพรอมรองรับความเจริญเติบโตของสังคมเมืองและเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

5 พัฒนาแหลงทองเท่ียว และอุสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง  ใหเปนท่ีรูจักแพรหลายสามารถทํารายไดใหแก

ทองถ่ิน 

6 บริหารจัดการดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

ประกอบดวย    6     แผนงาน   ดงันี ้

1.    แผนงานพัฒนาคนและสังคม 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนมี

สุขภาพท่ีดี

ปราศจากโรคตาง  ๆ

 

2. สนบัสนนุ

การศึกษาของเดก็

นักเรียน 

 

3. เพ่ือบํารุงรักษา

ขนบธรรมเนยีม

และประเพณีอันดี

งามของทองถ่ิน 

ใหประชาชนทุกคนในตาํบล

โนนทองไมต่ํากวารอยละ  75  มี

สุขภาพท่ีดีปราศจากโรคภัยตาง 

ๆ 

 

ใหเด็กภาคบังคับทุกคนมีโอกาส

ไดรบัการบรกิารการศึกษาจาก

รฐัอยางเพียงพอ 

ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน

ทุกคนเกดิความรกัและหวงแหน

ประเพณอัีนดงีามแตโบราณกาล 

- ฉดีพนสารเคมีกาํจดัแมลง และพาหะนาํโรคตาง 

ๆ รวมท้ังรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

- ปองกันการเกิดไขเยี่ยวหนูโดยการกําจัดหนูโดย

ใชสารเคมีและวิธีอ่ืน ๆ 

-   ใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแตขาด

แคลนทุนทรัพย 

- การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

- รณรงคใหประชาชนรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

- จดังานเนือ่งในวนัสําคญัทางศาสนา    และ

ประเพณตีาง ๆ 
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1.   แผนงานพัฒนาคนและสังคม  (ตอ) 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

4. ตองการใชชมุชน

เขม็แขง็ 

 

5. ใหประชาชนมี

กิจกรรมการกีฬา

และนันทนาการ

ตางๆ 

 

 

6. ใหประชาชนไดรับ

การบรกิารดานการ

ปองกนัและบรรเทา

สาธารณะภยั 

 

7. ใหประชาชนเลิก

ติดยาเสพติด 

 

8. ใหคนชรา คนพิการ 

และผูปวยรายแรง 

ไดรบัการบรกิาร

จากรฐัพอสมควร 

 

ใหตาํบลโนนทองเปนตาํบล

ชุมชนเข็มแข็งอยางแทจริงอยาง

นอย  2 หมูบานภายในป   2549 

ใหประชาชนในตําบลไมนอยกวา

รอยละ 60  มีสวนรวมในกิจกรรม

การกฬีาและนนัทนาการตาง  ๆ

 

 

ใหประชาชนทุกคนในตาํบล

ไดรบัการบรกิารดานการปองกนั

และบรรเทาสาธารณะภัยจากรัฐ

พอสมควร 

 

ใหตาํบลโนนทองเปนตาํบล

ปลอดยาเสพตดิภายในป   2549 

 

ใหคนชรา  คนพิการ และผูปวย

รายแรงทุกคนไดรับเงินสวัสดิการ

จากรัฐเพ่ือการดํารงชีวิตตอไป 

- สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ 

- ใหความรู ความเขาใจ และใหประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของคําวาชุมชนเข็มแข็ง  

- จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล 

- โครงการจดังานวนัเดก็แหงชาต ิ

- จดังานประเพณตีาง  ๆ

- กอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติดในหมูบาน 

- กอสรางสวนสาธารณะสําหรับชุมชน 

- จดัทําโครงการปองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั

ตางๆ 

- จัดซ้ือเรือทองแบนเพ่ือชวยเหลือผูประสพภัยน้ํา

ทวม 

- จัดซ้ือถังน้ําดับเพลิง รวมท้ังรถดับเพลิง 

- จัดทําโครงการชวยเหลือผูประสพภัยธรรมชาต ิ

- จัดตั้งศูนยวิทยุส่ือสารของตําบลเพ่ือแจงขาวตาง  ๆ

-   จดัทําโครงการตานยาเสพตดิในรปูแบบตาง  ๆ

- สงเสริมสนับสนุนการปราบปรามผูกระทําผิดยา

เสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง 

- จดัทําโครงการสงเคราะห  คนชรา  คนพิการ  

และผูปวยจากโรครายแรงใหไดรับเงินสงเคราะห

เพ่ือการดํารงชีวิต 
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2.   แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนมี

อาชีพท่ีม่ันคงและมี

รายไดเพียงพอตอ

การดาํรงชีพ 

 

ใหประชาชนมีรายไดเฉล่ียตอคน/

ปไมนอยกวา  25,000   บาท  

ภายในป   2553 

- สงเสริมกิจกรรมและกลุมอาชีพตาง ๆ ใหคน

ยากจนในรปูแบบตาง  ๆ

- สงเสริมการตลาดแกเกษตรกรรายยอย 

- การสงเสริมการตลาดชุมชน  และสินคาพ้ืนเมือง 

- สนบัสนนุธุรกจิรานคาชุมชน  กองทุน ธนาคาร

หมูบาน 

- การแทรกแซงราคาพืชผล  การสรางยุงฉาง 

- สงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได 

- พัฒนาและสนับสนุนการทองเท่ียวของตําบล  

รวมท้ังกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียว 

- การแกไขปญหาการวางงานโดยการจดัทํา

โครงการจางแรงงานราษฎรในพ้ืนท่ี 

3.    แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหการคมนาคม

ของประชาชน

เปนไปอยางรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

2. ใหประชาชนมี

ไฟฟาสาธารณะใช

อยางเพียงพอ 

3. ใหมรีะบบระบาย

น้ําของชุมชนเพ่ือ

ปองกันน้ําทวมขัง 

4. ใหชมุชนมีการ

กาํหนดวางแผนผัง

-   ใหการคมนาคมท้ังทางบก  

ทางน้าํในตาํบลโนนทองใช

การไดดีทุกฤดูกาล 

 

 

 

 

 

-    ใหประชาชนทุกคนไดรับ

บรกิารดานการไฟฟาอยาง

เพียงพออยางนอยรอยละ  90 

-    ใหมีระบบระบายน้ําเสียออก

จากชุมชนเพ่ือปองกันน้ําทวม

ขงั ภายในป 2553 

-    เพ่ือกาํหนดเขตและแนว

ทางการพัฒนาตาํบลในดาน

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมูบาน 

- กอสรางสะพานขามลําน้าํพรมระหวางบานใหม

นาเจริญ กับบานโนนหนองไฮ 

- ซอมและปรับปรุงถนนลูกรังภายในตําบล 

- ซอมและปรับปรุงถนนทางเช่ือมระหวางหมูบาน

ทุกสายใหดีตลอดทุกฤดูกาล 

- ซอมและกอสรางถนนลาดยางเขาสูพ้ืนท่ีแหลง

ทองเท่ียวของตําบล 

- ขยายเขตบริการไฟฟาภายในตําบลอยางท่ัวถึง 

- ตดิตัง้ไฟสองสวางสาธารณะใหเพียงพอกบัความ

ตองการของประชาชน 

- กอสรางระบบระบายน้ํา และทอระบายน้ําภายใน

ชุมชนเพ่ือปองกันน้ําทวมขัง 

- จดัทําประชาคมตาํบลในการกาํหนดวางแผนผัง

พัฒนาตาํบล 

 



 
 

 

17 

 

พัฒนาตาํบล ตาง ๆ 
4.    แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนมีน้ํา

ใชอยางเพียงพอตอ

การอุปโภคและ

บริโภค 

 

 

 

2. ใหประชาชนมีน้ํา

ใชอยางเพียงพอตอ

การทําการเกษตร 

 

-  อยางนอยรอยละ   80   ของ

ครัวเรือนในตําบลโนนทอง 

 

 

 

 

 

-  อยางนอยรอยละ  90  ในการทํา

การเกษตรในฤดูฝน  และไมต่ํา

กวารอยละ  20  ในฤดแูลง 

- ขยายเขตประปาหมูบาน 

- กอสรางและพัฒนาระบบประปาใหสามารถ

บริการไดอยางดีในทุกฤดูกาล 

- จัดหาพาชนะเก็บกักน้ําไวสําหรับใชในฤดูแลง 

- ปรับปรุงและซอมแซมบอบาดาลท่ีมีอยูเดิมให

สามารถใชงานไดด ี รวมท้ังเจาะบอบาดาลใหม 

- กอสรางฝาย  ทํานบ  เพ่ือกักเก็บน้ําไวอยางเปน

ระบบตามเชิงเขา 

- ขุดลอกแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมเพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดมากขึ้น 

- เสริมสันฝายท่ีมีอยูเดิมเพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดมากขึ้น 

 

5.    แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนใน

ตําบลมีสวนรวมใน

รปูแบบประชาคม

ตาํบล 

 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร

ของตาํบลใหมี

ความรูคุณธรรมและ

จริยธรรมใน

การปฏบัตงิานและ

ใหการบรกิาร

ประชาชนอยาง

เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

- ประชาชนในตาํบลโนนทองทุก

หมูบานไมนอยกวางรอยละ  80  

ของจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง

โดยไมไดอพยพไปหางานท่ีอ่ืน 

- สมาชิก อบต.  พนกังานสวน

ตําบลท่ีปฏิบัติงานในตําบล

ทุกคน  และสถานท่ี

ปฏิบัตงิานของตาํบล 

 

 

 

 

- ประชาชนทุกคนในตาํบลท่ีมี

หนาท่ีเสียภาษ ี

- จดัทําโครงการประชาคมตาํบลโดยอาจออกใน

รปูแบบการประชุมสภา อบต.สัญจร  หรือ

รปูแบบอ่ืน ๆ 

- ประชาสัมพันธการทํางานขององคการบรหิาร

สวนตําบล 

- กาํหนดระเบียบ  กฎเกณฑ  สรางจติสํานกึและ

แนวทางการทํางานใหมีความโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

- ใหพนักงานอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถ 

- จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี

ปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอบริการ

ประชาชน 
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3. ให อบต.มีรายไดท่ี

เพ่ิมขึ้น 

- ประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักการเสียภาษีใน

รปูแบบตาง ๆ 

- ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดการใหบริการ

ประชาชนท้ังในและนอกสํานกังานในการบรกิาร

ประชาชนในดานตาง  ๆ

5.    แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร (ตอ) 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

4. ใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมของ 

อบต.การบรหิารการ

ปกครอง  ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

กิจกรรมการเลือกตั้ง

ทุกระดับ 

- ประชาชนในตาํบลโนนทองไม

ต่ํากวารอยละ  90   

- อบรมใหความรูในกจิการของ อบต. 

- อบรมใหความรูเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ

การทํางานของ  อบต   

- อบรมใหความรูในระบอบประชาธิปไตยใน

ระบอบท่ีมีพระมหากษัตรเปนประมุข 

- อบรมหรือออกประชาคมใหความรูในเรื่องของ

การเลือกตั้งทุกระดับ 

6.    แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนมี

จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ

รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

 

2. ใหประชาชนลดการ

ทําลายทัพยากร

ธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม 

- ประชาชนบานแกงตาดไซ  

บานกลาง  ใหมนาเจรญิ  บาน

เชิงสําราญ   บานโนนเขวา   

บานเลา ไมต่ํากวารอยละ  75  

เขารวมโครงการ 

 

 

-   สนับสนุนเจาหนาท่ีกรมปา

ไมและประชาชนทุกคนใน

ตาํบลโนนทอง 

- ทําโครงการสรางจติสํานกึรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกเยาวชน

ในตาํบล 

- ทําโครงการปองกนัการทําลายทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใหแกประชาชนในตําบล 

- ทําโครงการฟนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอมของตําบลไมวาจะเปนเรื่องของแหลง

น้ํา  ปาไม  การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล  และ

การบําบัดน้ําเสีย 

- สนับสนุนการปราบปรามของเจาหนาท่ีแกผูกระทํา

ผิดกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เชน  การ

ตดัไม  การลาสัตว  การบุกรกุท่ีสาธารณะ  การท้ิง

ขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ 
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7.    แผนงานพัฒนาอื่น  ๆ

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ตองการใหตําบลเปน

แหลงทองเท่ียวของ

อําเภอเกษตรสมบูรณ 

 

 

2. ใหตาํบลเปนชุมชนท่ีมี

ความเข็มแข็ง 

- ภูคิ้ง ,  แกงตาดไซ  ,  น้ําตก

หวยน้ําสม ,  อางเกบ็น้าํตาด

โตน , อางเก็บน้ํา

ชลประทานบานโนนเขวา 

 

- บานโนนหนองไฮ  หมูที ่ 5  

บานโนนเขวา  หมูที ่ 2 

- สงเสริมการทองเท่ียวโดยจัดทําโครงการ 

กิจกรรมเผยแพรแหลงทองเท่ียวของตําบล 

- ตกแตงปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความ

สวยงาม 

- จัดงานบริเวณแหลงทองเท่ียวเพ่ือประชาสัมพันธ

ใหประชาชนไดรับรู 

- อบรมใหความรูและสนับสนุนประชาชนใหเปน

หมูบานชุมชนเขม็แขง็ 
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สวนที่   3 

แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง   ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

1. แผนงาน

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  7 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  2 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  3 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  6 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  5 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  8 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  4 

500  ม. 

 

500  ม. 

 

500  ม. 

 

500  ม. 

 

1,000  ม. 

 

500  ม. 

 

500  ม. 

 

100 ม. 

 

100 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

100 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 

100 ม. 

 

101 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

101 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 

100 ม. 

 

102 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

102 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 

100 ม. 

 

103 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

103 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 

100 ม. 

 

104 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

104 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2545 - 2549 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง   ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

1. แผนงาน

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  10 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  1 

- กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็กขามลํานาพรมจากบาน

ใหมนาเจริญ - บานโนนหนอง

ไฮ 

- ซอมปรับปรุงถนนลูกรังทุก

เสนทางภายในตาํบล 

- กอสรางทางลาดยางจากปาก

ทางเขาบานโนนทองถึงอางเกบ็

น้าํตาดโตน 

- ซอมปรบัปรงุถนนลาดยาง  

รพช.สาย  ชย  2009  บานยาง - 

บานกลาง 

500 ม. 

 

500   ม. 

 

1 แหง 

 

 

15,000   ม.   

 

5,000    ม.    

 

 

5,000    ม.    

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

1 แหง 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

4,000,000 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

- 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

- 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

- 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

- 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

- 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

- 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

- 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

- 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง   ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

1. แผนงาน

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

- ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน

โนนทองเมืองใหม  หมูท่ี  10 

- ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน

บุงสิบส่ี 

- ตดิตัง้ไฟสองสวางสาธารณะ

ตามทองถนนภายในชุมชน

ตาํบล 

- กอสรางระบบระบายน้ําภายใน

หมูบานโนนเขวา 

- กอสรางระบบระบายน้ําภายใน

หมูบานโนนทอง 

- ทําประชาคมตําบลเพ่ือกําหนด

แนวทางการพัฒนาตาํบล 

500  ม. 

 

300 ม. 

 

30 จุด 

 

   1,000  

ม. 

 

1,000  ม. 

 

5   ครั้ง 

 

100 ม. 

 

60 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

100 ม. 

 

61 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

100 ม. 

 

62 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

100 ม. 

 

63 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

100 ม. 

 

64 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 
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 โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

2. ผนงาน

พัฒนา

แหลงน้ํา 

 

- โครงการขุดสระน้ําบานโนนเข

วา 

- โครงการขุดสระน้ําบานโนน

ทอง 

- โครงการสรางฝายน้ําลนกั้นลํา

หวยหวายพรอมขุดลอกหนา

ฝายสถานท่ีบานโนนทอง 

- โครงการซอมปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมูบานโนนเขวา 

- โครงการซอมปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมูบานโนนทอง 

- โครงการซอมปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมูบานโนนใหม

นาเจริญ 

- โครงการซอมปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมูบานเลา 

- โครงการขดุลอกลําหวยแดง  

บานโนนทอง 

5  แหง 

3  แหง 

1  แหง 

 

 

3,000  ม. 

 

3,000  ม. 

 

3,000  ม. 

 

 

3,000  ม. 

 

1    แหง 

1 แหง 

- 

1  แหง 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

1  แหง 

1,000,000 

- 

350,000 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

300,000 

1 แหง 

1  แหง 

- 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

- 

1,000,000 

1,000,000 

- 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 

1 แหง 

- 

- 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

- 

1,000,000 

- 

- 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 

1 แหง 

1  แหง 

- 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

- 

1,000,000 

1,000,000 

- 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 

1 แหง 

1  แหง 

- 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

- 

1,000,000 

1,000,000 

- 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง   ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

2. แผนงาน

พัฒนา

แหลงน้ํา 

 

- โครงการซอมปรบัปรงุบอบาดาล

ภายในตําบลโนนทอง 

- โครงการขดุเจาะบอบาดาลบาน

โนนเขวา    หมูที ่ 2 

- เสริมสันอางเก็บน้ําตาดโตนบาน

โนนทอง   หมูที ่  1 ใหสูงขึ้น 

- ทําคลองสงน้าํจากอางเกบ็น้าํตาด

โตนเขาสูพ้ืนท่ีทําการเกษตร  หมู  

1 

- สรางฝายน้ําลนลําหวยแดงพรอม

ขุดลอกหนาฝายบานโนนทอง 

-  

30  บอ 

 

1   บอ 

 

1  เมตร 

 

3,000  ม. 

 

1   แหง 

 

10 บอ 

 

- 

 

- 

 

600  ม. 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

- 

11 บอ 

 

1  บอ 

 

- 

 

600  ม. 

 

1  แหง 

20,000 

 

75,000 

 

- 

 

1,000,000 

 

500,000 

12 บอ 

 

- 

 

- 

 

1 ม. 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

- 

13 บอ 

 

- 

 

1 

 

1 ม. 

 

- 

20,000 

 

- 

 

300,000 

 

1,000,000 

 

- 

14 บอ 

 

- 

 

- 

 

1 ม. 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

- 
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 - โครงการสงเสริมการทอผา

พ้ืนเมืองของชาวบานเชิงสําราญ 

- โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตว

ปก 

- โครงการสงเสริมการแปรณรูป

อาหารบานบุงสิบส่ี 

- โครงการสงเสรมิการทําดอกไม

ประดิษฐบานโนนเขวา และ

บานแกงตาดไซ 

- โครงการสงเสรมิอาชีพจกัสาน

บานโนนเขวา   

- โครงการสงเสรมิการเพาะเห็ด

ฟางในโรงเรอืนบานโนนทอง 

- โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ด

ขาวพันธดีชุมชนตําบลโนนทอง 

- โครงการสงเสรมิการอาชีพการ

ปลูกไมผลตาํบลโนนทอง 

1  กลุม 

 

10  กลุม 

1  กลุม 

 

2   กลุม 

 

 

1  กลุม 

 

1   กลุม 

 

1  กลุม 

 

1   กลุม 

1  กลุม 

 

2  กลุม 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 กลุม 

 

- 

40,000 

 

40,000 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

- 

 

- 

 

- 

1  กลุม 

 

1  กลุม 

 

 

1  กลุม 

 

- 

 

- 

 

1  กลุม 

- 

 

- 

20,000 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1  กลุม 

 

- 

 

- 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

3. แผนงาน

พัฒนา

เศษรฐกิจ 

 

- โครงการกอสรางศูนยจําหนาย

สินคาพ้ืนเมืองของตําบล 

- โครงการสงเสรมิและสรางลาน

คาชุมชนตาํบลโนนทอง 

- โครงการจัดงานวันทองเท่ียว

ตาํบลโนนทอง 

- โครงการจางแรงงานราษฎรใน

พ้ืนท่ีทดแทนการจาง

เครื่องจักรกล 

- โครงการแทรกแซงราคาพืชผล

ทางการเกษตร 

- โครงการจดัตัง้เงินกองทุน

หมุนเวียนเพ่ือประกอบอาชีพ

ของหมูบาน 

1 หลัง 
 
 
6 แหง 

5 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

5 กลุม 

- 

 

 

2 แหง 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

- 

 

 

14,000 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

1 หลัง 

 

 

1 แหง 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

1500,00 

 

 

70,00 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

1 หลัง 

 

 

2 แหง 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

- 

 

 

14,000 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

- 

 

 

1 แหง 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

- 

 

 

70,000 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

- 

 

 

- 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

- 

 

 

- 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

 



 
 

 

27 

 

4. แผนงาน

พัฒนาคน

และสังคม 

 

- โครงการปองกันและกําจัดโรค

ไขเลือดออกของตาํบลโนนทอง 

- โครงการปองกันและกําจัดโรค

แลปโตสไปโรซีสของตาํบล 

- โครงการใหทุนการศึกษาแกเด็ก

นักเรียนท่ีเรียนดีแตขาดแคลน

ทุนทรัพยของตําบลโนนทอง 

- โครงการจดังานวนัเดก็เพ่ือ

พัฒนาเด็กและเยาวชนของ

ตาํบล 

- โครงการจดังานวนัลอยกระทง

ของตาํบลโนนทอง 

- โครงการจดังานวนัเขาพรรษา

ของตาํบลโนนทอง 

- โครงการจดังานวนัสงกรานต

ของตาํบลโนนทอง 

           

 

 

 

 



 
 

 

28 

 

3. แผนงาน

พัฒนาคน

และสังคม 

 

- โครงการจดังานวนัสําคญัของ

ชาติ เชน วันเฉลิมพระชนฯ วัน

จักรี ฯลฯ 

- โครงการใหความรูและจัดตั้ง

หมูบานชุมชนเขม็แขง็ บาน

โนนหนองไฮ  และบานโนนเข

วา 

- โครงการแขงขนักฬีาตานยาเสพ

ติดระดับตําบล 

- โครงการกอสรางลานกฬีาตาน

ยาเสพติดภายในหมูบานของ

ตาํบล 

- โครงการกอสราง

สวนสาธารณะของตาํบลโนน

ทอง 

- โครงการชวยเหลือผูประสพภัย

ธรรมชาตติาง ๆ ของตาํบล 

- โครงการตานยาเสพตดิของ

ตาํบลโนนทอง 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

4.    แผนงาน

พัฒนาคน

และสังคม 

 

 

- โครงการอุดหนนุสวนราชการ

อ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติงานในตําบล 

- โครงการสงเคราะหคนชรา  คน

พิการ  และเงินสงเคราะหผูปวย

จากโรครายแรงของตาํบล 

- โครงการจัดซ้ือเรือทองแบน 
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นวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

5.   แผนงาน

พัฒนา

การเมือง

การบรหิาร 

- โครงการกอสรางหอประชุม

ตาํบลโนนทอง 

- โครงการปรับปรุงจัดหาวัสดุ

ครุภัณฑเพ่ือใชในสํานักงาน 

- โครงการประชาคมตาํบลสัญจร 

- โครงการสรางตาํบลโนนทอง

เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

- โครงการพัฒนาและเพ่ิมขดี

ความสามารถของ สมาชิกสภา  

และพนกังานสวนตาํบล 

- โครงการประชาสัมพันธให

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร

จากทางราชการและแนวทาง

ปฏิบัตงิานของ  อบต 

- โครงการยิ้มแยมแจมใส

ใหบรกิารฉบัไวแกประชาชน 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

5.   แผนงาน

พัฒนา

การเมือง

การบรหิาร 

- โตรงการรณรงคใหความรูใน

ระบอบประชาธิปไตยแก

ประชาชนตาํบลโนนทอง 

 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง- 40,000 1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 40,000 

6.  แผนงาน

พัฒนา

ทรพัยากรธ

รรมชาติ

และ

ส่ิงแวดลอม 

- โครงการจดัหาสถานท่ีสําหรบั

กําจัดขยะของตําบลโนนทอง 

- โครงการอบรมสรางจติสํานกึ

ในการหวงแหนรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

- โครงการจดัทําปาย

ประชาสัมพันธดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

- จัดทําโครงการปลูกและดูแล

รกัษาปาชุมชนบานโนนเขวา 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

6.  แผนงาน

พัฒนา

ทรพัยากรธ

รรมชาติ

และ

ส่ิงแวดลอม 

- โครงการปลูกและดูแลรักษา

ตนไมสองขางทางสายบานโนน

ทอง - บานบุงสิบส่ี 

- โครงการจัดทําและกําหนดแนว

เขตท่ีสาธารณะใหชัดเจน 

- โครงการกอสรางระบบกาํจดั

ขยะของตําบลโนนทอง 

10 ครั้ง 
 
 
 
1,000 

เมตร 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

 

7.   แผนงาน

พัฒนาดาน

อ่ืน ๆ 

- โครงการสงเสรมิและสนบัสนนุ

การทองเท่ียวของตําบล 

- โครงการปรับปรุงและจัดทํา

เสนทางเขาสูสถานท่ีทองเท่ียว

ของตาํบล เชน ภคูิง้  แกงตาด

ไซ   อางเกบ็น้าํตาดโตน  และ

น้ําตกหวยสม 

 

 

1,200 

เมตร 

 

 

 

300 เมตร 

 

 

600,000 

บาท 

 

 

200 เมตร 

 

 

400,000 

บาท 

 

 

200 เมตร 

 

 

600,00 

บาท 

 

 

300 เมตร 

 

 

400,000 

บาท 

 

 

 

200 เมตร 

 

 

 

400,000 

บาท 

 



ยุทธศาสตร เปาหมาย ภารกิจ และกลยุทธของกระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2546 – 2551 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอย 

 

1.1 รักษาความมั่นคงภายใน รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

    

1. ประชาชนจะไดรบัความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน ดวย

ระบบบูรณาการสรรพกําลังทุกภาค

สวนในพ้ืนท่ี 

 1.1 สรางความปลอดภัยและใหความ  

คุมครองในชีวิตและทรัพยสินของ    

ประชาชนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

1.1.1 ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน เปนแกนกลาง/

เจาภาพในการรักษาความปลอดภัยและใหความคุมครอง ในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีทุกระดับ 

- กรมการปกครอง 

- สํานักงาน

ปลดักระทรวงมหาดไทย 

  1.1.2 จังหวัด อําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบรอยให

สอดคลองกับสถานการณ 

 

  1.1.3 ฝกทบทวนพนกังานฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ 

กลุมพลังมวลชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพและเตรียมความพรอม 

 

  1.1.4 จัดใหมีชุดรักษาความปลอดภัยในหมูบาน (ชรบ.) โดยใหประชาชน

และกรรมการหมูบาน (กม.) เขามามีสวนรวม 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.1.5 ประสานและบูรณาการแผนงาน งบประมาณ การดําเนินงานในการ

รักษาความมั่นคงภายใน รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนกับหนวยงานท่ี  

เก่ียวของ 

 

  1.1.6 ควบคุมและประสานการควบคุมการมี การใชอาวุธปน เครื่องกระสุน

ปน วัตถุระเบิด 

 

  1.1.7 สั่งใชสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตรวจรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในทองท่ีรวมกับพนักงานฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน หรือตํารวจ 

 

  1.1.8 สงเสริมการสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  

  1.1.9 การกําหนดสถานะบุคคลแกคนตางดาว ชาวเขาและชนกลุมนอย 9 

กลุม 

 

  1.1.10 ใหจังหวัด อําเภอ เปนศูนยประสานงานดานการสื่อสารกับ             

ภาคเอกชน ประชาชน และกลุมพ1ลั1

 

งมวลชนในพ้ืนท่ี ในการเขามามีสวน

รวมในการรายงานเหตุการณ ขอมูลขาวสารกับทางราชการ  รวมท้ังการแจง

เตือนภัยเพ่ือปองกันเหตุราย โดยการจัดต้ังเปนประชาคมสื่อสารจังหวัด/

อําเภอขึ้น ดวยการอาศัยระดับการติดตอสื่อสารผานความถ่ีวิทยุยาน 

ประชาชน (Citizen Band) 

  1.1.11 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน  
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการขาว 

การสื่อสาร บุคลากร และอุปกรณ เพ่ือ

เสริมสรางความม่ันคงอยางมีเอกภาพ 

1.2.1 จัดระบบการปฏิบัติงานดานการขาวของพนักงานฝายปกครองใหมี

ระบบวิเคราะห รายงาน และติดตามสถานการณอยางรวดเร็วและมี     

ประสิทธิภาพ 

1.2.2 สรางเครือขายดานการขาวในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

  

  1.2.3 ใชศูนยขาวอําเภอเปนหนวยงานหลักในการติดตามสถานการณและ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค 

  

  1.2.4 จัดใหมีระบบสื่อสาร วัสดุอุปกรณ ฝกอบรมบุคลากรดานการขาวใน

ระดับพ้ืนท่ีตําบลและหมูบานเปาหมาย 

  

    

2. ประชาชนจะไดรับความเปนธรรม

ในการดําเนินชีวิต การประกอบ

อาชีพ และการปฏิบัติการแกไขความ

ขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ  

2.1 บูรณาการระบบการอํานวยความ

เปนธรรมในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

2.1.1 ใหจังหวัดและอําเภอเปนศูนยกลางในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีแบบ

เบ็ดเสร็จและประสานใหความชวยเหลือดูแลผูชุมนุมประทวงท่ีเรียกรอง 

ขอความชวยเหลือ 

2.1.2 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายวิธีปฏิบัติ เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีในการ

อํานวยความเปนธรรมของฝายปกครอง 

 

  2.1.3 ใหการคุมครองสิทธิตามกฎหมายและสรางความเปนธรรมแกราษฎร

ท่ีตกเปนคูกรณีในคดีอาญาในการเขาควบคุมหรือเขารวมการสอบสวน     

การชันสูตรพลิกศพ หรือทําความเห็นแยงกรณีอัยการสั่งไมฟอง รวมท้ัง

การสอบสวนคดีอาญาบางประเภท 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  2.1.4 ใหมีศูนยดํารงธรรมในระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ ก่ิง

อําเภอ ทําหนาท่ีประสานการดําเนินงานกับทุกภาคสวนราชการ รับแจงเหตุ

ดวน เหตุราย เรื่องราวรองทุกข และอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน 

 

  2.1.5 สนับสนุนและสงเสริมใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน      

ผูใหญบาน เขาไปกํากับการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการท่ีเก่ียวของในจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ 

ในเขตรับผิดชอบ 

 

  2.1.6 ใหสวนราชการ จังหวัด และอําเภอ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และ 

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 อยางเครงครัด 

 

  2.1.7 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือนําปญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแกไขใหงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 2.2 เรงสรางศักยภาพและพัฒนาขีด

ความสามารถของพนักงานสอบสวนฝาย

ปกครองและกรรมการหมูบาน ในการ

อํานวยความเปนธรรมดานการสอบสวน

คดีอาญาและคดีอาญาบางประเภท การ

ประนีประนอมขอพิพาท  

2.2.1 ฝกอบรมบุคลากร ฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน 

และผูชวยผูใหญบาน ใหมีความรู ความสามารถ ในการอํานวยความเปนธรรม

ดานการสอบสวนคดีอาญาและคดีอาญาบางประเภท การประนีประนอมขอพิ  

การเปรียบเทียบความแพงในหนาท่ีของฝายปกครอง    และคดีเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองและเสมอภาคเพ่ือประโย

สุขของประชาชน 
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 การเปรียบเทียบความแพงในหนาท่ี

ของฝายปกครอง และคดีเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

อยางถูกตองและเสมอภาคเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน 

2.2.2 ยกยอง เชิดชูเกียรติ ใหรางวัลคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกพนักงาน

ฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานท่ีมีผลงานดานการ

อํานวยความเปนธรรมดานการสอบสวนคดีอาญาและคดีอาญาบางประเภท 

การประนีประนอมขอพิพาท การเปรียบเทียบความแพงในหนาท่ีของ  ฝาย

ปกครอง และคดีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง

ถูกตองและเสมอภาคเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

 

  2.2.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการ

หมูบาน ในการปฏิบัติภารกิจท่ีรัฐบาลมอบหมาย 

 

  2.2.4 ประชาสัมพันธบทบาทของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน    

ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน 

 

  2.2.5 ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีผูวาราชการ

จังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน ท่ีเก่ียวของ

กับภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงภายใน เพ่ือเอื้อตอ

การปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

 

  2.2.6 ใหมีการศึกษารูปแบบ วิธีการในการอํานวยความเปนธรรม และ   

แกไขปญหาใหแกประชาชน เพ่ือนํามาปรับปรุงกลไกการทํางานใหม ี    

ประสิทธิภาพ 
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3. ประชาชนตามแนวชายแดน จะ

ไดรับการคุมครองจากผลกระทบทุก

ดาน การคาขายตามแนวชายแดนจะ

ไดรบัความสะดวกและปลอดภัย  

มากข้ึน 

3.1 จัดระเบียบชายแดน พัฒนา   

ศักยภาพคน ชุมชน ใหเขมแข็ง เพ่ือ

การพัฒนา แกไขปญหาความยากจน 

และมีสวนรวมในการรักษาความสงบ

เรียบรอยและความม่ันคงภายใน 

3.1.1 จัดใหมีระเบียบการปกครองหมูบานชายแดน และทําการฝกอบรม  

ผูท่ีเก่ียวของใหสามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับ

ประชาชนในหมูบานชายแดน 

3.1.2 พัฒนาคน ชุมชน ใหเขมแข็งเพ่ือการพัฒนา แกไขปญหาความ   

ยากจน รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน 

 

  3.1.3 ใหจังหวัด อําเภอ เปนเจาภาพในการบูรณาการงาน/โครงการ         

งบประมาณ และความรวมมือกับกระทรวง ทบวง กรม  ในการแกไข

ปญหาพ้ืนท่ีชายแดน 

 

  3.1.4 การจัดกําลังและมาตรการใหความคุมครองแกประชาชนท่ีคาขายตาม

แนวชายแดน 

 

  3.1.5 ใหมีการศึกษารูปแบบ  วิธีการในการจัดระเบียบชายแดนเพ่ือ

พิจารณาและแกไขปญหาชายแดน 

 

  3.1.6  พัฒนาพ้ืนท่ีหรือเมืองชายแดนใหสมกับเปนหนาดานของประเทศ  

รวมท้ังเขาไปบูรณาการการจัดการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 

 

 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพดานการขาว

ของมวลชนในพ้ืนท่ี 

3.2.1 ขยายฐานการขาวระดับหมูบาน ตําบล ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

3.2.2 วางระบบการขาวและเชื่อมโยงขอมูลระหวางพ้ืนท่ีอําเภอ จังหวัด 

และสวนราชการตาง ๆ ไดอยางถูกตองและทันตอสถานการณ 
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 3.3 บริหารกิจการชายแดนในการ

รักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหพ้ืนท่ี

ชายแดนมีความสงบสขุ และมี

ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือน

บาน รวมท้ังการจัดระเบียบการสัญจร    

ขามแดน 

3.3.1 จัดต้ังศูนยปฏิบัติการพ้ืนท่ีชายแดน 31 จังหวัด  

3.3.2 ประสานแผนและปฏิบัติตามแผนกับสวนราชการท่ีเก่ียวของและ

ภาคเอกชนตาง ๆ  

3.3.3 สงเสริม สนับสนุนความสัมพันธในระดับพ้ืนท่ีชายแดน และความ

รวมมือระหวางเจาหนาท่ีและประเทศท่ีติดกับพ้ืนท่ีชายแดนของประเทศ

ไทย 

 

  3.3.4 ควบคุม ดูแล การเขาออกนอกประเทศของคนไทย  

 3.4 ประสานและใหความรวมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบานตามพันธกรณีและ

ขอตกลง 

3.4.1 พัฒนาความรู ความเขาใจในสนธิสัญญา ขอตกลง ประเพณี-    

วัฒนธรรม และแนวทางปฏิบัติกับประเทศเพ่ือนบาน 

3.4.2 สนับสนุนใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอสรางความสัมพันธอันดี

ระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

 3.5 อํานวยการใหมีความควบคุม 

ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ 

ความม่ันคงตามแนวชายแดน      

การลักลอบขนสินคาผิดกฎหมาย    

ยาเสพติดและผูลักลอบเขาเมือง 

3.5.1 จัดทําทะเบียนและระบบฐานขอมูลบุคคลพ้ืนท่ีชายแดนและบุคคล

กลุมพิเศษ เพ่ือการจําแนกสถานะ 

3.5.2 จัดใหมีตลาดการคาชายแดนและการทองเท่ียว 

3.5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนเขามามีสวนรวม

ในการรักษาความมั่นคงในพ้ืนท่ีชายแดน 

 

  3.5.4 ควบคุม ดูแล ผูอพยพ และผูหนีภัยจากการสูรบตามแนวชายแดน  
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  3.5.5 ศึกษาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน  การ

ลักลอบขนสินคาผิดกฎหมาย ยาเสพติด การลักลอบขนสินคา แรงงาน

เถ่ือนและอื่น ๆ 
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1.2 จัดระเบียบสังคมและพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม อันดีงามของประชาชน 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

    

1. ประชาชนในสังคมและชุมชนจะ

ไดรับความสงบสันติสุขเพ่ิมมากข้ึน

ดวยการจัดระเบียบสังคม การบังคับ

ใชกฎหมาย และการสงเสริม      

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการ

เสริมเสริมวินัยคนในชาติ 

1.1 จัดระเบียบสังคม 1.1.1 จัดใหสถานบริการอยูในเขตพ้ืนท่ีผังเมือง (Zoning) ตามกฎหมาย 

1.1.2 ใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

1.1.3 ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดระเบียบสังคม 

1.1.4 อบรมใหความรูความเขาใจแกเจาหนาท่ี 

1.1.5 ประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจแกประชาชน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือในการจัดระเบียบสังคม 

- กรมการปกครอง 

- สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

- กรมการพัฒนา 

ชุมชน 

 1.2 สงเสริมการบังคับใชกฎหมายอยาง

เปนธรรมและท่ัวถึง 

1.2.1 อํานวยการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

1.2.2 เพ่ิมความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมายแกประชาชน 

 

  1.2.3 ใหมีอาสาสมัครสนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย  

 1.3 เสริมสรางวินัยและพัฒนาวิถีชีวิต

ของประชาชนในครรลองประชาธิปไตย 

1.3.1 ประสานและผนึกกําลังผูเก่ียวของใหพัฒนาวินัยของคนในชาติ 

1.3.2 ใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการดําเนินชีวิตในครรลอง

ประชาธิปไตย 

 

  1.3.3 สนับสนุนองคกรประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ประชาธิปไตย 

 

 1.4 สงเสริมศีลธรรม จริยธรรมและ

วินัยของประชาชน 

1.4.1 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน องคกรตาง ๆ ไดตระหนัก และ

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอยางเครงครัด 
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  1.4.2 สงเสริมสนับสนุนใหองคกรศาสนาเขามามีสวนรวมในการใหความรู

ทางศีลธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย 

 

  1.4.3 ใหมีโครงการ “สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองด”ี เพ่ือการยกยองเชิด

ชูและประกาศเกียรติคุณแกผูท่ีประกอบความด ี
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ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการบริการประชาน 

 

     2.1 พัฒนาการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว (One Stop Services) โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ลดขั้นตอนการทํางานและ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ และการเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประชาชน 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

1. ประชาชนท่ัวประเทศไดรับการ 

บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ 

เดียวภายในป พ.ศ.2547 โดย

เจาหนาท่ีจะปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใสใหบริการดวยความเสมอภาค

และประชาชนจะไดรับความพึงพอใจ

จากการบริการภาครัฐไมนอยกวารอย

ละ 90 

1.1 จัดต้ังสํานักบริการประชาชนแบบ

เบ็ดเสร็จ มีการใหบริการประชาชนใน

ภารกิจของทุกหนวยงานของรัฐบาล 

ครบถวน ณ จุดบริการเดียว 

1.1.1  ใหมีการจัดระบบสํานักงานและระบบงานบริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุด

เดียว ในงานบริการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมท้ัง

หนวยงานรัฐวิสาหกิจในพ้ืนท่ี ภายในป 2547 

1.1.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใชในการใหบริการ

ประชาชน ใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึงเทาเทียมกัน 

1.1.3 ฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีขีดความสามารถและทักษะในการ

ใหบริการ และยกระดับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหเปนผูมีทักษะปฏิบัติงานท่ี

บริการและตัดสินใจแกปญหาไดในระดับปฏิบัติ ( Knowledge Worker) 

ทุกหนวยงานใน

สังกัด มท. 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.1.4 จัดใหมีระบบบริการขอมูลขาวสาร ณ จุดบริการ ในระดับอําเภอ เพ่ือ

สงเสริมใหประชาชนสามารถเรียนรูการใชบริการ ดวยตนเองใหครบถวน

ภายในป 2547 และขยายถึงระดับตําบลใหครบถวนในโอกาสตอไป 

1.1.5 แกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชน

โดยเนนการใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ สํานักงานบริการท่ี

ประชาชนไปติดตอ 

1.1.6 จัดทําและพัฒนาระบบการใหคําแนะนํา ชวยเหลือแกไขปญหาการ

ใหบริการประชาชน โดยใชเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีทันสมัย ในรูปแบบ

ของศูนยบริการอัตโนมัติ "Call Center"  ระบบหมายเลขเดียวท่ัวประเทศ 

บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.1.7 ขยายและเชื่อมโยงสรางเครือขายใหบริการประชาชนในภารกิจของ   

กระทรวงมหาดไทยกับหนวยงานตางๆ รวมท้ังหนวยงานบริการอื่นๆ ใน

ภารกิจของรัฐบาล ใหสามารถบริการและหรือใหขอมูลขาวสารแกประชาชน

รวมกันได ภายในป 2547  

  

 1.2 กําหนดเวลาท่ีเปนมาตรฐาน

เบ้ืองตนและเวลาของกระบวนการ

ปฏิบัติในการใหบริการประชาชน 

 

1.2.1 จัดทํามาตรฐานเวลาการใหบริการแตละประเภท และรายการขอมูลท่ี

จําเปน และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

1.2.2 จัดใหมีชองทางและรณรงคใหประชาชนหรือบุคคลท่ี 3 เขามามีสวน

รวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 

  

 1.3 จัดทําและพัฒนาระบบการ

ใหบริการตามลําดับใหมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

1.3.1 จัดทําระบบการจัดคิวมาตรฐาน แยกตามลักษณะงานรวมท้ังการ

พัฒนาโปรแกรมและเครื่องมืออุปกรณ สนับสนุนหนวยงานใหบริการ 

1.3.2 พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนถายทอด 

ระบบการใหบริการ ตามลําดับในการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 จัดเวรบริการประชาชนและเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ในการแนะนํา 

ติดตามการใหบริการประชาชนจนแลวเสร็จ สามารถแกไขปญหาและชี้แจง

ทําความเขาใจกับผูรับบริการไดด ี
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

 1.4 จัดใหมีเครือขายและชองทางของ

ประชาชน  เพ่ือตรวจสอบปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

และความลาชาในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการประชาชน 

1.4.1 วางระบบและรณรงคใหมีการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง

เปนระบบครบวงจร โดยกําหนดมาตรการท้ังในระยะสั้น ระยะยาว 

1.4.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชในการปองกันและ

ตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

1.4.3 ใหผูบริหารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

ปฏิบัติงานบริการประชาชนอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

1.4.4 วางระบบและเพ่ิมชองทาง ในการรับขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของ 

ประชาชนในการแจงเหตุรองทุกขขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบในงาน

ใหบริการประชาชนใหท่ัวถึงและครอบคลุมท่ัวประเทศ ในป 2547  

  

  1.4.5 มอบและกระจายอํานาจการแกไขปญหาขอขัดของในการบริการ

ประชาชน ใหแกหนวยปฏิบัติโดยเฉพาะอําเภอและหนวยบริการสาขาให

สามารถแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี ไดอยางรวดเร็ว  

1.4.6 จัดต้ังศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร

ประจําตัวประชาชน 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

 1.5 พัฒนาบุคลากรใหเปนผูบริการ 

มืออาชีพ มีวัฒนธรรม  จริยธรรม และ

จิตวิญญาณในการใหบริการ  

(Service Mind)  

1.5.1สรรหาและจัดหาบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับงานบริการ และมีสาย

วิชาชีพโดยเฉพาะ 

1.5.2 จัดทํา "จรรยาบรรณขาราชการและผูปฏิบัติงานบริการ” ของทุก

หนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแก  ขาราชการและผูปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติใหถูกตองอยูในกรอบของจริยธรรมและคุณธรรมวิชาชีพใหบริการ 

  

  1.5.3 พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน 

1.5.4 ขยายผล "โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท" ปลูกฝงคานิยมแก

ผูปฏิบัติงานใหมีจิตใจมุงใหบริการ (Service Mind) 

  

  1.5.5 สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานท่ีใหบริการดีเดน เพ่ือนํามา

ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ 

1.5.6 ประกาศเกียรติคุณ สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติความด ี

1.5.7 รณรงคใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประกาศ ยกยองผูท่ี

ปฏิบัติงานท่ีมีจริยธรรมและคุณธรรม 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.5.8 จัดกิจกรรมการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 

จริยธรรม ใหอยูในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีทุกหลักสูตร 

รวมท้ังนําไปเปนองคประกอบของการประเมินผลงานและพิจารณาความดี

ความชอบประจําป 

1.5.9 รณรงคและสงเสริมใหประชาชนมีชองทางและเครือขายเขามีสวนรวม

ในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการ เจาหนาท่ีตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกําหนด 

  

2. ประชาชนทั่วประเทศไดรับการ 

บริการดานทะเบียนราษฎรและบัตร 

ประจําตัวประชาชน ดวยระบบ 

คอมพิวเตอรออนไลน ภายในป 

พ.ศ. 2547 

 

2.1 ขยายการใหบริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร

ออนไลน เพ่ิมเติมอีก 572 แหง 

เพ่ือใหครอบคลุมการบริการท่ัว

ประเทศ 

2.1.1 ดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารขอมูล 

เพ่ือการใหบริการประชาชนทางดานทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร

ออนไลนเพ่ิมเติม 

2.1.2 ประชุมชี้แจงและฝกอบรมผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

กับการขยายพ้ืนท่ีการใหบริการ 

2.1.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงการขยายการบริการ

ทางดานทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน 

 

กรมการปกครอง 
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 2.2 ขยายการใหบริการประชาชน

ทางดานบัตรประจําตัวประชาชน

ออนไลนเพ่ิมเติมอีก 866 แหงให

ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ 

2.2.1 ดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการใหบริการ

ประชาชนทางดานบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน

เพ่ิมเติม โดยบัตรประจําตัวประชาชนสามารถออกใหกับประชาชนไดภายใน 

15 นาที เปนแบบบัตรเอนกประสงค (Smart Card) ท่ีสวนราชการและ

หนวยงานตางๆในสังคมจะสามารถนําไปใชประโยชนรวมกันได 

2.2.2 ประสานการดําเนินงานรวมกับสวนราชการตางๆ ในการใชประโยชน

จากบัตรประชาชนแบบเอนกประสงครวมกัน 

2.2.3 ประชุมชี้แจงและฝกอบรมผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

กับการขยายพ้ืนท่ีการใหบริการ 

2.2.4 ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงการขยายการบริการดาน

บัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน 

2.2.5ขยายผลการใชงานจากบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค ไป

ยังภาคเอกชน เพื่อการใชงานท่ีกวางขวางในสังคมไทย  
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 2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการใหบริการประชาชน 

 

2.3.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบซอฟแวร (OS) เพ่ือใชงานกับบัตร

ประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงคของประเทศไทย 

2.3.2 บริหารจัดการระบบขอมูลและระบบสื่อสารเชื่อมโยงผานระบบ

อินเตอรเน็ตถึงระดับหมูบาน (E- village) เพ่ือเปนศูนยขอมูลขาวสารและ

การบริการประชาชนในระดับ หมูบาน 

2.3.3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอินเตอรเน็ต

ดวยภาษามาตรฐาน ( ระบบบริการweb service) 

2.3.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียน

และบัตร ใหสามารถนําเอาเทคโนโลยีท่ีกาวหนาและทันสมัยมาประยุกตใช

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบการ

ใหบริการท่ีทันสมัยรองรับระบบรัฐบาลอิเลคทรอนิคส (E- Government) 

และระบบ E-Citizen 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงาน 

3. ประชาชนสามารถย่ืนคําขอจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภท

ที่ไมมีการประกาศและรังวัดได 

จากสํานักงานที่ดินจังหวัดและ

สาขาทั่วประเทศแหงใดก็ได ตั้งแต 

ป พ.ศ. 2546 

3.1 พัฒนาระบบการใหบริการ    

ประชาชนในทุก ๆ ดาน ใหสอดรับกับ 

นโยบายการปฏิรูประบบราชการ 

 

3.1.1 พัฒนาระบบการบริการประชาชนในดานตาง ๆ ท้ังดานทะเบียนท่ีดิน  

รังวัด และอื่น ๆ  

3.1.2 นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริการประชาชน 

3.1.3 นําระบบดิจิตอลมาพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลท่ีดิน และเชื่อมโยงการ

ใชขอมูลไปท่ัวประเทศอยางท่ัวถึง 

3.1.4 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพ่ือใชบริการในดานตางๆ ของกรม

ท่ีดินอยางท่ัวถึง 

กรมท่ีดิน 

 

  

 

  

 3.2 คุมครองหลักฐานทางท่ีดิน 3.2.1 จัดระบบการจัดเก็บหลักฐานขอมูลทางทะเบียนท่ีดินใหมีความ 

ปลอดภัย และสะดวกในการใชประโยชน 
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2.2 การบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติ 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงาน 

1. พัฒนาระบบการทะเบียน

ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลดความซ้ําซอนเพื่อพัฒนา

สังคมใหเปนสังคมที่นาอยู 

และประชาชนเกิดความภูมิใจ

ที่ไดเกิดเปนคนไทย 

 

1.1 ดําเนินการในฐานะสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการบูรณาการและ

ปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติ 

 

 

 

1.2 ประสานการบูรณาการและปฏิรูป

ระบบการทะเบียนแหงชาติ ใหบัง

เกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

1.1.1จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียน

แหงชาติ 

1.1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ท้ัง 4 ชุดของคณะกรรมการบูรณาการ

และปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติ 

 

 

1.2.1 บูรณาการและปฏิรูปดานการบริหารการทะเบียนแหงชาติ 

1.2.2 บูรณาการและปฏิรูปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

การทะเบียนแหงชาติ 

1.2.3 บูรณาการและปฏิรูปดานคุมครองและรักษาสิทธิสวนบุคคลและ

ปองกันปราบปรามการทุจริตดานการทะเบียนแหงชาติ 

1.2.4 บูรณาการและปฏิรูปดานการประชาสัมพันธการทะเบียนแหงชาติ 

กรมการปกครอง 
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ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 

3.1 การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก/วิสาหกิจชุมชน และสงเสริมระบบการจัดการทุนของชุมชน และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

    

1. ประชาชนในชนบทจะไดรับการ

พัฒนาการอาชีพในระบบเศรษฐกิจ   

พอเพียง 

1.1 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 1.1.1 สรางความเขาใจและพัฒนากระบวนการเรียนรูเก่ียวกับหลักการ      

วิธีการและการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.2 สงเสริมศักยภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพและจํานวนพ้ืนท่ีการดําเนินการ

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมการพัฒนาชุมชน 

  1.1.3 ประสานการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให

เกิดผลอยางย่ังยืน 

 

    

2. ประชาชนในชนบทผูมีรายไดตํ่า

กวา 20,000 บาท ตอคนตอป จะ

ไดรับการยกระดับรายไดใหพนความ   

ยากจน ในป 2551 

2.1 พัฒนาประชาชนในชนบทท่ีมี

รายไดตํ่ากวา 20,000 บาท ตอคนตอป

ใหพนจากความยากจน โดยเนนการมี

สวนรวมของประชาชน 

2.1.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม พัฒนาการวิเคราะหขอมูล

ชุมชน และจัดทําแผนชุมชนเพ่ือแกไขปญหาความยากจน อาชีพ และเพ่ิม

รายไดของครัวเรือนเปาหมาย 

2.1.2 ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือ

สรางอาชีพ และสนับสนุนโครงการท่ีเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพ เงินทุน 

และการตลาด และเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนเปาหมาย 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  2.1.3 สงเสริมการออม การระดมทุน และการสรางเครือขาย เพ่ือพัฒนา

รายไดใหเพ่ิมขึ้น  

 

  2.1.4 สงเสริมกระบวนการเรียนรูและมีสวนรวมของประชาชน ผูนําองคกร

และเครือขาย กข.คจ. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการผลิต การตลาด และการ

จัดการทุนของสมาชิก 

 

  2.1.5 พัฒนากลุม องคกรและเครือขาย กข.คจ. เพ่ือพัฒนากระบวนการ

จัดการทุนและการเพ่ิมรายได 

 

  2.1.6 จัดหาอาสาพัฒนา (อสพ.) จํานวน 2,742 คน  

  2.1.7 ฝกอบรมเตรียมความพรอมของบุคลากร  

  2.1.8 สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือพัฒนารายได  

  2.1.9 ติดตามและประเมินผล  

  2.1.10 จางคณะท่ีปรึกษาศึกษาระบบและมาตรการการแกไขปญหาความ

ยากจนในชนบท 

 

  2.1.11 บูรณาการงบประมาณและกิจกรรม เพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

โดยใชพ้ืนท่ี บทบาทหนาท่ี และการมีสวนรวม (AFP) เปนตัวกําหนด 

 

 2.2 พัฒนาระบบการจัดการเพ่ือ

ยกระดับรายไดใหประชาชนพนจาก

ความยากจน 

2.2.1 ประสานและทําความเขาใจกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับนโยบาย 

และระดับปฏิบัติเพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการในการสงเสริมอาชีพและรายได

ใหแกครัวเรือนเปาหมาย 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  2.2.2 กําหนดใหขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2 ค. เปนนโยบายของ   

รัฐบาล โดยการแกไขมติคณะรัฐมนตรี ป 2536 ใหทุกสวนราชการ และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขาไปมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัด การ

จัดเก็บขอมูล และการนําขอมูลไปใชในการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 

การวางแผน การอนุมัติโครงการ และการติดตามประเมินผล 

 

    

3. ประชาชนในชนบททุกตําบลจะ

ไดรับการสงเสริมการผลิต การ

จําหนาย ผลิตภัณฑ และผลิตผล

อยางมี   ประสิทธิภาพ 

3.1 สงเสริมการใชและพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการสงเสริมการผลิต 

และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตาม  

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

3.1.1 ใหชุมชนใชทุน ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรชุมชน เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

3.1.2 พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน 

  

  3.1.3 วิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนท่ี

ตลาดตองการ 

 

 3.2 สงเสริมการจัดการและสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

3.2.1 พัฒนามาตรฐานการผลิต โดยสงเสริมกลุม องคกร และเครือขาย 

ใหมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ การขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ รวมท้ังดําเนินการปรับปรุง แกไข และออกระเบียบ 

กฎหมายท่ีเอื้อตอการพัฒนาผลิตภัณฑ และสงเสริมใหมีการจดสิทธิบัตร

หรือทรัพยสินทางปญญา 

 

  3.2.2 จัดใหมีประกวดเพ่ือพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑดีเดน 

(Champion Product) 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  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 และกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตในการจําหนายผลิตภัณฑ 

 

    

4. ประชาชนในชนบทจะเขาถึงแหลง

ทุนในชุมชน และตําบลไดอยางท่ัวถึง 

สะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากข้ึน

อยางตอเนื่อง 

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร    

จัดการกองทุน 

4.1.1 ฝกอบรมผูนําองคกรชุมชนในการบริหารจัดการแหลงทุน 

4.1.2 สนับสนุนใหกองทุนรวมกันเปนนิติบุคคล 

  

 4.2 พัฒนาทุนของชุมชนใหมีเพียงพอ

ตอการบริการประชาชนในชุมชนอยาง

ท่ัวถึง 

4.2.1 เพ่ิมทุน/แหลงทุน ใหชุมชนโดยสงเสริมการออม การระดมทุนของ

สมาชิกในชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

สหกรณสวัสดิการชุมชน รวมถึงการแสวงหาแหลงทุนจาก  ภายนอก 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  4.2.2 สงเสริมการจัดการและเชื่อมโยงกองทุนชุมชน  

  4.2.3 สนับสนุนการปรับปรุง แกไขและการออกระเบียบกฎหมาย เพ่ือเอื้อ

ตอการเปนนิติบุคคล 

 

 4.3 สรางกลไกการเขาถึงแหลงขอมูล

อยางสะดวกและรวดเร็ว 

4.3.1 ใชระบบสารสนเทศในการเขาถึงแหลงทุน โดยดําเนินการจัดทํา   

เว็บไวตขอมูลแหลงทุน เพ่ือใหผูนํากลุม องคกรชุมชน และเครือขาย

สามารถเขาถึงขอมูล ขาวสาร ของแหลงทุนตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
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3.2 บริหารจัดการ และใหบริการดานเอกสารสิทธิ์ที่ดินของประชาชนและของรัฐ 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

    

1. ประชาชนไดรับการออกเอกสาร

สิทธิและการรับรองการแปลง

สินทรัพยใหเปนทุนภายในป พ.ศ. 

2548 

1.1 เรงรัดการออกเอกสารสิทธ์ิแก

ประชาชนผูถือครองโดยชอบดวย

กฎหมายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

1.1.1 ดําเนินการออกโฉนดท่ีดินใหแกประชาชน ตามโครงการการเดิน

สํารวจออกโฉนดท่ีดิน โดยใชเจาหนาท่ีจากสวนกลางออกไปดําเนินการใน

พ้ืนท่ีและกระจายอํานาจใหสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาดําเนินการ 

กรมท่ีดิน 

  1.1.2 พัฒนาระบบการทําแผนท่ีใหเปนมาตรฐาน เพ่ือการออกหนังสือแสดง

สิทธิในท่ีดินและการทําแผนท่ีอื่น ๆ  

 

 1.2 เรงรัดการรังวัดออกและตรวจสอบ

หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ให  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศโดยเร็ว 

รวมท้ังจัดการดานฐานขอมูลท่ีหลวงทุก

ประเภทและท่ีสาธารณประโยชน 

1.2.1 รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงและสํารวจ

รังวัดจัดทําแผนท่ีปาชุมชนและอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดิน

แหงชาติ 

1.2.2 พัฒนาการจัดการดานฐานขอมูลหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงและ

ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนดวยระบบคอมพิวเตอร 

 

 1.3 จัดท่ีดินทํากินใหประชาชนมีท่ีอยู

อาศัยและทํากินตามสมควรแก     

ศักยภาพ  

1.3.1 ดําเนินการจัดท่ีดินและออกเอกสารสิทธ์ิใหกับประชาชนตาม     

โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายตาง ๆ และโครงการจัดท่ีดินแปลงเล็กแปลง

นอย หัวไรปลายนา 

 

  1.3.2 ดําเนินการสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีจําเปนในการจัดแปลงท่ีดิน 

ภายในป พ.ศ. 2548 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

 1.4 เรงรัดดําเนินการใหกรมท่ีดินเปน

ศูนยกลางของการรับรองการแปลง

สินทรัพยใหเปนทุน 

1.4.1 ประสานการจดทะเบียนทรพัยสินของสวนราชการตาง ๆ ใหอยูใน

มาตรฐานและเปนระบบเดียวกัน 

1.4.2 รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครับและเอกชน กําหนดประเภท

สินทรัพย และรับรองมูลคาของสินทรัพยท่ีเปนธรรม เพ่ือเปนหลักประกัน

การกูเงินจากสถาบันการเงิน 
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ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพัฒนาเมืองและชนบท 

 

 ดําเนินการและสนับสนุนการวางผังเมืองใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดําเนินการพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อใหเกิดบานเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง มีการ

จัดระเบียบสังคม 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

1. ประชาชนจะไดมีเมืองและ

ชนบทที่นาอยูมีความสะดวกในการ

อยูอาศัยและการประกอบอาชีพ

มากย่ิงขึ้น ลดความสูญเปลาทาง

เศรษฐกิจลง และไดรับบริการอยาง 

ทั่วถึง รวดเร็วจากการวางผังเมือง

และการพัฒนาเมือง 

 

1.1 จัดทําผังประเทศ ผังภาคและผัง

จังหวัดใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 

ป และจัดทําผังเมืองประเภทอ่ืน ๆ  

ทุกระดับตามลําดับความสําคัญ 

และความจําเปนเรงดวน เพ่ือเปน

กรอบช้ีนํากํากับการพัฒนา การ

อนุรักษ และเรงรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมของหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนท่ัวประเทศ 

1.1.1 จางท่ีปรึกษามารวมดําเนินการ 

1.1.2 ฝกอบรมบุคลากร 

1.1.3 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเขารวมดําเนินการ 

1.1.4 สนับสนุนดานวิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา และประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการ 

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

 1.2 ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง

และพ้ืนท่ีชนบท วางไวอยางเปนระบบ 

มีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมอยาง

ยั่งยืน 

1.2.1 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการ 

1.2.2 ใหคําแนะนําดานแผนงานและงบประมาณแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.2.3 พัฒนาพ้ืนท่ีนํารองเพ่ือเปนตนแบบในพ้ืนท่ี 75 จังหวัด และ

กรุงเทพมหานคร 
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1.2.4 นําระบบจัดรูปท่ีดินมาใช 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.2.5 พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีเมืองและชนบท  

 1.3 สรางเครือขายเพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวมในการวางผังเมืองการพัฒนา

เมืองและชนบทในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

ภายใน 1 ป  

1.3.1 จัดต้ังเครือขายองคกรชุมชนดานการผังเมือง การพัฒนาเมืองและ

ชนบท 

1.3.2 จัดประชุม สัมมนา ดานการผังเมือง และดานชาง ท้ังในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค 

1.3.3 ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกทุกรูปแบบใหแกหนวยงาน ภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน 

 

 1.4 สรางบุคลากรท่ีมีความรูดานชาง

และการผังเมือง เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี

ใหแกองคกรภาครัฐ และเอกชน 

1.4.1 ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา ใหความรูดานชาง การผังเมืองและการ

พัฒนาพ้ืนท่ีแกบุคลากรภาครัฐและเอกชน 

1.4.2 ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดทําหลักสูตร

การศึกษาดานชาง ดานการผังเมือง และการพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ  

1.4.3 จัดทําคูมือและเกณฑมาตรฐานดานชาง ดานการผังเมือง และการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 

 

 1.5 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิศาสตร เพ่ือการวางผังเมืองและ

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือการ

พัฒนาเมืองและชนบทท่ัวประเทศ 

1.5.1 จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการ 

1.5.2 ประสานงานแลกเปลี่ยนและพัฒนาขอมูลใหทันสมัยกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

1.5.3 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดทําฐานขอมูล
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ภายใน 2 ป เพ่ือการผังเมืองดวยตนเอง 

 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

2. ประชาชนจะไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

และมี   ชีวอนามัยที่ดีจากการใช

อาคาร    ที่ดิน และแหลงนํ้าในทุก

พื้นที่ 

2.1 การบังคับใชกฎหมายเพ่ือ

ประชาชนและใหมีการพัฒนากฎหมาย 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง การ

พัฒนาเมืองและชนบท การควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1.1 พัฒนา เรงรัด และกํากับใหเจาพนักงาน เจาหนาท่ีดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย

วาดวยการขุดดิน และถมดิน กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขาย 

อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน และกฎหมาย

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2 จางและ กําหนดมาตรฐานใหภาคเอกชนมีบทบาทในการตรวจสอบ

ความปลอดภัย 

2.1.3 ใหมีการปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหสมบูรณและทันสมัย 

 

 2.2 ใหบริการการออกแบบ การกอสราง 

และการควบคุมการกอสราง การพัฒนา

และบูรณาการอาคาร และ

สาธารณสถานดานสถาปตยกรรม วิศกร

รมและสิ่งแวดลอมแกหนวยงานตางๆ 

ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และภาคเอกชน 

2.2.1 ออกแบบ ควบคุมการกอสราง และซอมแซมบูรณะอาคารใหมีความ

มั่นคง แข็งแรง 

2.2.2 ใหคําปรึกษาและบริการงานดานชาง 

2.2.3 ฝกอบรมบุคลากรดานชาง 

2.2.4 ดําเนินการและสงเสริมแนะนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการกอสราง

และพัฒนา ซึ่งตองใชเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญสูง 

2.2.5 ดําเนินการและสงเสริมแนะนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการกําจัดวัชพืช

ตามแหลงน้ําตางๆ 
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 พัฒนาและดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

   1.  ประชาชนจะไดรับประโยชน

จากการปองกัน การบรรเทา และ

การฟนฟูสาธารณภัย ภัยฝายพล

เรือนและอุบัติภัยตาง ๆ อยางเปน

ระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และเปน

ธรรมภายในป พ.ศ. 2547 

1.1 การจัดวางระบบปองกัน เตือนภัย

จากสาธารณภัย ภัยฝายพลเรือน  

เตรียมความพรอมในทุกพ้ืนท่ี 

 

1.1.1 เรงพัฒนาระบบการวางแผน มาตรการปองกันสาธารณภัย ภัยฝาย

พลเรือน สําหรับใชในพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ใน

การปองกัน และบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัยตาง ๆ 

1.1.2 พัฒนากลไกในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ   

ประสิทธิผล 

1.1.3 เรงใหมีการจัดเตรียมความพรอมท้ังในองคกรเครือขาย การบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาสาสมัคร และวัสดุอุปกรณตางๆ 

สําหรับการปองกัน เตือนภัย บรรเทา และฟนฟูสาธารณภัย 

- กรมปองกันและ

บรรเทา สาธารณภัย 

- กรมโยธาธิการ

และ ผังเมือง 

  1.1.4 ใหมีการสํารวจประเมินความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ  ใน

ดานการปองกัน และลดผลกระทบจากสาธารณภัย และเรงใหมีการ

ดําเนินการปรับปรุงในสวนท่ียังขาดความพรอม 

1.1.5ใหมีการซักซอม ฝกซอม เพ่ือประเมิน และกระตุนใหเกิดความพรอม 

1.1.6 เรงการประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ 

และความใสใจ ในการมีสวนรวมปองกัน และลดผลกระทบจากภัยตาง ๆ 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.1.7 ใหมีการวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงระบบ

การวางแผน มาตรการในการปองกันและการบริหารจัดการสาธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

 2. อํานวยการและดําเนินการบรรเทาสา

ธารณภัย ภัยฝายพลเรือนท่ีเกิดข้ึนอยาง

เปนระบบ รวดเร็ว เปนธรรมใหท่ัวถึงทุก

พ้ืนท่ีท่ีมีภัย 

 

2.1.1 พัฒนาระบบการอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย และภัยฝายพลเรือนทุก

พ้ืนท่ี ท้ังระบบการสื่อสาร การบัญชาการการจัดทํางบประมาณสนับสนุน และ

การติดตามประเมินผล 

2.1.2 ใหมีการปรับปรุง  แกกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรค 

ตอการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยภัยฝายพลเรือนอยางเปนระบบและ

รวดเร็ว 

 

  2.1.3 ใหมีแผนปฏิบัติการรวม และฝกซอมการบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหเกิด

ความตระหนัก และรวมสรางความพรอมใหแกบุคลากร และเครือขายในพ้ืน

เสี่ยงภัย และพ้ืนท่ีอื่น ๆตามลําดับความสําคัญ 

2.1.4 ใหมีฐานขอมูลท่ีสนับสนุนระบบการสงเคราะหผูประสบภัย 

2.1.5 ใหจัดสถานท่ีปลอดภัยรองรับการอพยพฉุกเฉิน 

 

 3. ใหมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ ยานพาหนะ และ

เครื่องจักรกล   ท่ีจําเปนในการปองกัน 

3.1.1 จัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลท่ีจําเปนในการปองกัน และ

บรรเทาภัยตาง ๆ ท่ีทันสมัย 

3.1.2 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน และ
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บรรเทา ระงับ และชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

สวนราชการอื่น ๆ มีเครื่องมือท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ปองกัน และ

บรรเทาภัยตาง ๆ 

 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  3.1.3 จัดฝกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีประสบการณในการ ใชเครื่องมือ

และอุปกรณ 

 

 4. จัดใหมีการฟนฟูสิ่ง

สาธารณประโยชนท่ีเสียหายและสง

ผลกระทบตอรางกาย จิตใจ  สิ่งจําเปน

ตอการ  ยังชีพ และการประกอบอาชีพ

อยางรวดเร็ว ท่ังถึง เปนธรรม และ      

สอดคลองกับความตองการ 

 

4.1.1 ดําเนินการฟนฟูสิ่งสาธารณประโยชนท่ีเสียหายและผลกระทบทาง

จิตใจใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

4.1.2 สงเสริม สนับสนุนองคกรภาครัฐและเอกชน ใหเขามามีสวนรวมเขา

ฟนฟู 

4.1.3 สงเคราะหชวยเหลือบานเรือนราษฎรท่ีเสียหาย จัดสิ่งจําเปนตอการ

ยังชีพใหแกผูประสบภัย ผูบาดเจ็บ และเสียชีวิต 

4.1.4 ฟนฟูอาชีพโดยชดเชยความเสียหายเปนเงินสด 

 

 5. บูรณาการระบบการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย แผนงาน การ

ดําเนินการและการติดตามประเมินผล

รวมกับองคกรภายในและตางประเทศ 

5.1.1 แสวงหาความรวมมือ ประชุม ปรึกษาหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ัง

ในและตางประเทศ เพ่ือศึกษาพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาภัยตาง 

5.1.2 ดําเนินการรวมมือกับองคกรเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ในการปองกันและบรรเทาภัยตาง ๆ 

5.1.3 ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขายโดยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

 

6.1 สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และมีการบูรณาการการ 

     แกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

    

       ประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ  

ครอบคลุมภารกิจในหนาท่ีของ   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม

แผนการกระจายอํานาจไดมากกวา

รอยละ 70 ภายในป พ.ศ. 2551 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ก. ดานการบริหารจัดการ 

1.1 พัฒนาระบบการจัดทําและการบูรณาการแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือตอบสนองคุณลักษณะของการทําใหเปนบานเมืองนาอยู 

รวม 6 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ดานการเมืองการปกครองและบริหาร ดานความสงบเรียบรอย ความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานการเชิดชูคุณธรรม 

- กรมสงเสริม

ปกครอง   ทองถ่ิน 

  ข. ดานการพัฒนาบุคลากร  

  1.1 ปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให

ตอบสนองตอการแแกไขปญหาและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  1.2 รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ พัฒนาบุคลากร

ทองถ่ินในทุกระดับใหมีคุณภาพ โดยในป พ.ศ. 2547 จะฝกอบรมบุคลากร
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ทองถ่ินไมนอยกวา 150,00 คน และจะดําเนินการฝกอบรมบุคลากรท่ีเหลือ

ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2551 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.3 พัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหมีขีด

ความสามารถในการสงเสริม กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบการศึกษาทางไกล ระบบเครือขายขอมูล

ขาวสาร ระบบอินเตอรเน็ต หรือระบบอื่น  ๆ 

 

  1.4 ติดตามประเมินผลการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวน  

ทองถ่ิน รวมท้ังศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรทุก

ระดับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  ค. ดานการเงินการคลังทองถิ่น  

  1.1 พัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  1.2 กําหนดแนวทางการบริหารเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน  ทองถ่ิ  

เพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง 

 

  1.3 พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  ง. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

  1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังแบบหนวยตอหนวย และแบบพหุ-  
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สัมพันธ 

  1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของทองถ่ิน  

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

 2. พัฒนาระบบการจัดการบริการ

สาธารณะใหไดมาตรฐาน ท่ัวถึง   

เพียงพอตอความตองการของ   

ประชาชน 

2.1 ศึกษาพัฒนาและวางระบบการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

2.2 จัดทําคูมือ แนวทางการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนตามอํานาจ  

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  2.3 สรางความรูความเขาใจแกบุคลากรของทองถ่ิน เพ่ือสรางจิตสํานึกใน

การใหบริการประชาชน 

 

  2.4 สรางมาตรฐานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2.5 สงเสริมใหประชาชนและองคกรตาง ๆ ไดเขาใจเรื่องมาตรฐานการ

ใหบริการ และเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลการใหบริการขององคกร-   

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  2.6 เผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารใหประชาชนไดทราบถึงขั้นตอน 

วิธีการ และระยะเวลาในการขอรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผานสื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะทาง Internet Web Site ของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน http://www.thailocalgov.net 

 

 3. สงเสริมใหมีระบบการติดตาม

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.1 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยการประเมินผลจากประชาชนผูรับบริการ และหนวยงานท่ี

 

http://www.thailocalgov.net/�
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เก่ียวของ ในชวงระยะแรก ป 2546 - 2551 

 

 

6.2 พัฒนาระบบการกํากับดูแลภาคประชาชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น 

 เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

    

1. ประชาชนไดรับการบริหาร

งบประมาณท่ีโปรงใส และสามารถ

เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของ   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในป 

พ.ศ. 2547 

1.1 สงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น นําหลักการบริหารจัดการท่ีดี

มาใชในการปฏิบัติงาน 

1.1.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน

ตรวจสอบการบริหารงานของทองถ่ิน 

1.1.2 กําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือเปนแนวทาง

ใหทองถ่ินปฏิบัติ และใชเปนหลักในการประเมินวัดผลงานของ แตละ  

ทองถ่ิน 

- กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

 1.2 สรางกลไกใหประชาชนสามารถ

ตอบสนองความโรงใสในการบริหาร 

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ก. ตรวจสอบดานภาพรวมขององคกร 

1.2.1 กําหนดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ ใหประชาชนเขาตรวจสอบการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  1.2.2 เผยแพรขอมูลขาวสารทางการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหประชาชนทราบ โดยผานสื่อทุกรูปแบบ 

 

  1.2.3 เปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสรองทุกข รองเรียน เรื่องความโปรงใส

ของทองถ่ิน โดยผานศูนยดํารงธรรม 

 

  1.2.4 วางมาตรการในการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองเรียนทุจริตของทองถ่ิน  
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ใหเกิดความรวดเร็วและไดผลอยางแทจริง โดยระดมความรวมมือจาก       

ผูปกครองทองท่ี กํานัน ผูใหญบาน 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  ข. ตรวจสอบดานการเงินการคลังทองถิ่น  

  1.2.1 ใหประชาชนสามารถตรวจสอบขบวนการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน  

  1.2.2 จังหวัด อําเภอ เปนหนวยงานชวยเหลือประชาชนในการเผยแพร  

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

 

  1.2.3 ใหความรูประชาชนเพ่ือเขามาตรวจสอบขอมูล ตามกฎหมายขอมูล

ขาวสาร 

 

 1.3 สรางกลไกใหภาครัฐตรวจสอบ

ความโปรงใสในการบริหารจัดการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.3.1 พัฒนาระบบการกํากับดูแลภาครัฐ เพ่ือใหมีการตรวจสอบการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีมาตรฐานและท่ัวถึง 

อยางนอยตองมีการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงละ 2 ครั้ง

ตอป 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

2. ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวม

ในการกําหนดรูปแบบการปกครอง

ตนเอง การกํากับดูแลองคกร-     

ปกครองสวนทองถิ่น และการ

ตัดสินใจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ท้ังทางตรงและทางออม 

ภายในป พ.ศ. 2551 

2.1 พัฒนารูปแบบและกลไกการมีสวน

รวมของประชาชนในกระบวนการ

กาํหนดรปูแบบการปกครองตนเอง 

2.1.1 ใหความรูความเขาใจแกประชาชนท่ีจะพิจารณาและตัดสินใจการเขา

ไปมีสวนรวมตามกระบวนการจัดทําประชาพิจารณ หรือประชามติ 

 

 2.2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี

สวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ก. การมีสวนรวมดานองคกรและแผน 

2.2.1 จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสราง

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

  2.2.2 ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  2.2.3 ใหความรูความเขาใจแกประชาชนท่ีจะพิจารณาและตัดสินใจการเขา

ไปมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  ข. การมีสวนรวมดานการเงินการคลังทองถิ่น  
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  2.2.1 ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบ-

ประมาณการจัดเก็บรายได และการใชจายงบประมาณของทองถ่ิน 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการบริหารการปกครองสวนภูมิภาค 

 

สงเสริมระบบและกลไกราชการบริหารสวนภูมิภาคในการแกไขปญหา และพัฒนาแบบบูรณาการ  

  เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

    

1. ประชาชนผูยากจนทุกกลุมอาชีพ 

จะไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงจนพน

ความยากจน 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัด

และอําเภอ บูรณาการในการแกไข

ปญหาความยากจน รวมกับประชาชน 

องคกรประชาชน องคกรธุรกิจเอกชน 

องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1.1.1 พัฒนากระบวนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีระบบขอมูล การวางแผน 

การประสานงบประมาณ กําหนดตัวชี้วัด การฝกอบรม การมีสวนรวม และ

การศึกษาวิจัย 

1.1.2 กําหนดประเด็นการพัฒนา เปาหมาย วิธีการทํางาน และมาตรการให

จังหวัด อําเภอ และทองถ่ิน ไปดําเนินการพัฒนา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมอาชีพ และกระบวนการ เรียนรูของ 

ชุมชน 

- สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย และทุก

หนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

  1.1.3 ประสานกระบวนการ วิธีการ และอํานวยการใหจังหวัดและอําเภอ

ดําเนินการใหเปนไปตามประเด็นและเปาหมายการพัฒนา 

 

  1.1.4 ประสานแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของสวนราชการและ

หนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ี  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน และบูรณาการตาม
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ประเด็นและเปาหมายการพัฒนา 

  1.1.5 ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดและ

อําเภอ 

 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.1.6 ประสานการแกไขปญหาขอขัดของและขอจํากัดในการแกไขปญหา

ความยากจนในระดับพ้ืนท่ี 
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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

สวนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

2.1.1 พัฒนากระบวนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีระบบขอมูลการวางแผน 

การประสานงบประมาณ กําหนดตัวชี้วัด การฝกอบรม การมีสวนรวม และ

การศึกษาวิจัย 

2.1.2 กําหนดบุคคลเปาหมาย พ้ืนท่ีและองคกรรับผิดชอบท่ีชัดเจนทุกพ้ืนท่ี 

โดยใหผูวาราชการจังหวัด อํานวยการและกํากับดูแลการดําเนินงาน 

2.1.3 ใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมพลัง    

แผนดิน เขาแกไขและขจัดปญหายาเสพติดใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป 

 

  2.1.4 สนับสนุนใหจังหวัด และอําเภอ มีความรูความเขาใจในเทคนิคและ

วิธีการ การแพรระบาดของยาเสพติด และรณรงคแกไขปญหา รวมท้ังใช

สื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ 

 

  2.1.5 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานเขามามีสวนรวมในการบูรณาการ

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน 

 

  2.1.6 ใชกระบวนการประชาคมหมูบาน/ชุมชน ตําบล องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชนเปนแกนหลักในการแกไข

ปญหา 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  2.1.7 ปองกันมิใหเด็กและเยาวชน  อายุระหวาง 6 – 25 ป ท้ังในและนอก  

  ระบบสถานศึกษา รวมท้ังกลุมผูใชแรงานในภาคการผลิตตาง ๆ ซึ่งเปน 

กลุมเสี่ยงท่ีจะเก่ียวของกับยาเสพติด (Potential Demand) โดยควบคุม

ปจจัยเสี่ยงและสรางปจจัยเสริม เพ่ือปองกันมิใหมีผูเสพเพ่ิมขึ้น 

 

  2.1.8 ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดและ 

อําเภออยางจริงจัง 

 

    

3. ประชาชนจะไดรับการแกไขและ 

ขจัดปญหาการทุจริต ใหลดลงและ

หมดสิ้นไปในท่ีสุด ดวยมาตรการทาง

กฎหมายและสังคม ดวยการบูรณา

การท่ีมีประสิทธิภาพในทุกวงการ  

ทุกทองถิ่น 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัด

และอําเภอ บูรณาการในการแกไข 

และขจัดปญหาการทุจริตรวมกับ 

ประชาชน องคกรประชาชน องคกร

ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวน  

ทองถิ่น และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 

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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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  3.1.5 ใชระบบลงโทษขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีกระทําทุจริตและ

ประพฤติมอบอยางจริงจังและรุนแรง 

 

  3.1.6 เผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต 

และการยกยองเชิดชูคนดี มีคุณธรรม 

 

    

4. ประชาชนจะไดเขามีสวนรวมใน 

การพัฒนาบานเมืองนาอยู และ 

การเชิดชูคุณธรรม 

4.1 สรางความรูความเขาใจแกจังหวัด 

อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และประชาชน เกี่ยวกับเรื่องบานเมือง

นาอยู 

4.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัด ทําความเขาใจกับทุกสวนราชการ 

หนวยงาน และประชาชน ท้ังระดับจังหวัด อําเภอ และทองถ่ิน เพ่ือระดม

พลังแผนดินในการดําเนินงานตามนโยบาย เรื่อง บานเมืองนาอยู 

 

 

 4.2 พัฒนาใหเกิดความเปนบานเมือง

นาอยู 

4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการระดมทรัยากรมาดําเนินการใหเกิด

บานเมืองนาอยู 

 

  4.2.2 ใหทุกจังหวัดจัดทําโครงการตัวอยางบานเมืองนาอยู และประเมินผล 

สําเร็จ เพ่ือประกาศยกยอง เปนบานเมืองนาอยู และใชเปนแนวทางในการ 

ขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 

  4.2.3 สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร ภารกิจ และกลยุทธ 

ดานอื่น ๆ ของทุกหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการเปนบานเมืองนาอยู 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

 4.3 สนับสนุนใหจังหวัดและอําเภอ 

ดําเนินการเชิดชูคุณธรรมของ        

ขาราชการและประชาชน 

4.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ และประชาชนยึดมั่นในหลักธรรม

ของศาสนาท่ีเคารพนับถือ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

4.3.2 รณรงคใหขาราชการและประชาชน เคารพตอกฎหมายและระเบียบ

แบบแผนของบานเมือง และเสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคมสวนรวม 

 

    

5. ประชาชนจะมีสวนรวมในการ 

แกไขปญหาและการพัฒนาตาง ๆ  

ในทุกจังหวัดในระบบบูรณาการ 

5.1 สรางระบบและกระบวนการให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไข

ปญหาและพัฒนาตาง ๆ แบบบูรณา

การ 

5.1.1 ใหจังหวัดและอําเภอ จัดระดมความคิดเห็นจากประชาชน และภาคี

การพัฒนา เพ่ือสรางระบบและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

แกไขปญหาและการรวมพัฒนาดานตาง ๆ ในแตละพ้ืนท่ี 

5.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบและกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนท่ีเกิดจากการระดมความคิดเห็นรวมกัน มาใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

 

  5.1.3 ใหมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการมีสวนรวมของ  

ประชาชน ในการแกไขปญหาและพัฒนาดานตาง  ๆ ในระดับจังหวัด และ

อําเภอ 

 

  5.1.4 ใหจังหวัดและอําเภอ เปนเจาภาพในการแกไขปญหาและพัฒนาใน 

พ้ืนท่ีแทนรัฐบาลไดเบ็ดเสร็จ โดยอํานวยการและประสานงานกับประชาชน 

และทุกภาคสวน ใหเกิดการบูรณาการเพ่ือการพัฒนารวมกัน 
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ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการ 

 

อํานวยการใหการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย เขาสูความเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และการบริหารจัดการที่มุงสูประชาชนโดยตรง         

สามารถตรวจสอบวัดผลไดจากความพึงพอใจของประชาชน สัมฤทธิ์ผลและประสิทธิผล มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และพัฒนาบุคลากร 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

1. ภายใตยุทธศาสตรและเปา 

หมายทุกดาน  ประชาชนจะ

ไดรับความม่ันใจและพึงพอใจ

การปฏิบัติงานของ

กระทรวงมหาดไทยในดาน

ระบบงานระบบบริหารงาน

บุคคล  ระบบงบประมาณ  การ

จัดซ้ือจัดจางท่ีโปรงใส ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ

ปรบัระบบกฏหมาย   การ

ติดตามประเมินผล   และการ

เผยแพรขาวสาร 

1.1 บริหารและพัฒนาระบบงานให

เปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูป

ระบบราชการ 

1.1.1 จัดทํายุทธศาสตร แผนหลัก และแผนปฏิบัติการของ

กระทรวงมหาดไทย ใหเปนแผนบูรณาการท้ังเรื่องงาน  เงิน  และบุคลากร   

1.1.2 พัฒนามาตรฐานการทํางานของหนวยงานในกระทรวงมหาดไทย  

โดยสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการทํางานใหไดรับการรับรองจาก

สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ท่ีสังคม

เชื่อถือ รวมท้ังสรางมาตรฐานและระบบการรับรองมาตรฐานตาม “ระบบ 

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด”ี ของกระทรวงมหาดไทยขึ้น 

1.1.3 พัฒนาระบบ รูปแบบ และกลยุทธในการบริหารจัดการของ

กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานในสังกัด  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรมหาดไทยใหปรากฏผล โดยใชระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย

เปนเครื่องมือ และเนนการมีสวนรวมของหนวยปฏิบัติท่ีเก่ียวของอยาง

ใกลชิด 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย และทุก

หนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

  1.1.4  เตรียมการแปลงสภาพหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดเปนบริษัท

มหาชน โดยประชาสัมพันธและจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 
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 1.2 บริหารงานบุคคล ใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม และความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

1.2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  โดยสราง

เกณฑมาตรฐานท่ีเปดเผย  และใชผลประเมินความสําเร็จในการทํางานเปน

เกณฑในการพิจารณาเลื่อนระดับและใหความดีความชอบ 
1.2.2 สงเสริมความรูความเขาใจของขาราชการในเรื่องหลักธรรมของ

ศาสนา จรรยาบรรณขาราชการ และคานิยมใหมในการใหบริการประชาชน 

. 

 1.3 ปรับปรุงวิธีการจัดทํางบประมาณ

ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และ 

บังเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

 

1.3.1 สรางความเขาใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดทําและบริหาร

งบประมาณตามนโยบายรฐับาล 
 1.3.2 มอบอํานาจในการบริหารงบประมาณ  การเงิน และการพัสด ุ 

ใหแก 
 หนวยปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว  ยืดหยุน โดยเนนผล 
สัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก  

 

 1.4 บริหารการพัสดุแบบโปรงใส เปน

ธรรม ตรวจสอบได 

1.4.1 พัฒนาระบบการดําเนินงานดานการพัสดุใหโปรงใส   

 1.4.2 นําระบบ E – Procurement  มาใช 

 1.4.3 พัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจาง ท้ังในดานคุณธรรมและ

เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน 

1.4.4 พัฒนาระบบการตรวจสอบลวงหนา (pre-audit)  และการตรวจสอบ

โดยระบบอิเล็คทรอนิกส (E-audit)  ขึ้นใชในหนวยงานท่ีเก่ียวของทุก

ระดับ 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

 1.5. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการ 

บริหารราชการ และการบริการประชาชน  

 

1.5.1 พัฒนาระบบเครือขายสื่อสาร  และจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีการ

สื่อสารและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ  

โดยใหครอบคลุมถึงระดับจังหวัดและอําเภอ  รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนการ 

ถวายความปลอดภัยดานสื่อสาร 

 

  1.5.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและเครือขายสารสนเทศ (EIS, MIS, GIS)  

ในงานบริหารและงานบริการประชาชน 

1.5.3 บริหารจัดการเครือขายหลัก (Backbone Network) ของ

กระทรวงมหาดไทย 

1.5.4 พัฒนาระบบปฏิบัติงานในรูปแบบอิเลกทรอนิกส  ท้ังดานงานสาร

บรรณ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล งานการพัสดุ  และงาน

เรื่องราวรองทุกข 

 

  1.5.5 พัฒนาบุคลากร  โดยเนนผูบริหาร  ใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ใหพรอมรับการพัฒนาระบบ  

E-Government 

 

 1.6. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให

เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือ

ตอการใหบริการประชาชน 

1.6.1 ยกเลิกกฎหมายเกาท่ีลาสมัย หรือไมมีความจําเปนตองใช 

1.6.2 ปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายใหเอื้อตอการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ

ประชาชน 
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 1.6.3 ยกรางกฎหมายใหมท่ีจําเปน 

เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

 1.7. ติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ

ของกระทรวงและหนวยงานในสังกัด 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  ความคุมคา   

บรรลุเปาหมาย  และบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

 

1.7.1 กําหนดตัวชี้วัด และระบบการประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และเปนท่ี

ยอมรับเชื่อถือ   

1.7.2 ดําเนินการประเมินผลโดยกระทรวงมหาดไทยเอง หรือ จางสถาบัน

หรือบุคคลภายนอกใหเปนท่ีปรึกษาดําเนินการ หรือเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการประเมินผล 

1.7.3 ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน โดยใชระบบการรายงาน  

หรือวิธีการศึกษาวิเคราะห/สํารวจขอมูล  ตามความเหมาะสมแกกรณี 

 

 1.8. เผยแพรขาวสาร 1.8.1 ประชาสัมพันธงานของกระทรวงมหาดไทยในเชิงรุก  โดยพัฒนาศูนย

ประมวลขอมูลขาวสารในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหพรอมสําหรับ

การใหบริการขอมูลขาวสารท่ีประชาชนควรรู หรือท่ีประชาชนตองการรู 

รวมท้ังดําเนินการประชาสัมพันธหรือแถลงขาวเพ่ือใหความรูความเขาใจแก

ประชาชน   และพัฒนาหนวยงานในสังกัดใหเปนเครือขายประชาสัมพันธ

เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกประชาชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

 

  1.8.2 เผยแพรความรูความเขาใจแกประชาชนในเรื่อง “การใชสิทธิไดรูของ

ประชาชน  (Right to know) และการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ”   

รวมท้ังใหบริการขอมูลแกประชาชน 
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เปาหมายตามยุทธศาสตร ภารกิจ กลยุทธ หนวยงานหลัก 

  1.8.3 จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเปน

เครื่องมือในการสรางความเขาใจระหวางราชการกับประชาชน และเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย  ท้ังในดานการปองกันภัย  

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  การปองกันและแกไขปญหา 

การทุจริตคอรรัปชั่น  และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ฯลฯ 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี  1 

บทนํา 

  

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล  ฉบับนี้นับเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับแรกของตําบล

โนนทอง  ซ่ึงมีหวงระยะเวลา    5   ป   ( พ.ศ. 2553 - 2557)  ซ่ึงไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

“วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2546”   สาระสําคัญของแผน

ยทุธศาสตรการพัฒนาฉบับนี ้ไดเนนหนกัในเรือ่งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   การพัฒนาสังคม   การบรหิาร   

การพัฒนาเศรษฐกจิ  ควบคูไปกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม   โดยนาํขอมูลจากการ

ประชาคมหมูบาน การประชุมเพ่ือจดัทําแผนของคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตาํบล และจากการ

ประเมินผลในแผนพัฒนาตาํบลฉบับท่ีผาน ๆ มา   ไดนาํมาวเิคราะหเพ่ือแกไขปญหาและความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโนนทองฉบับนี้ ถึงแมวาจะเนนหนักในเรื่องการแกไขปญหา

โครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก  แตก็ยังมิไดละเลยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา

การเมืองการบรหิาร  ดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข  และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหทิศทางการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี  10 เปนแผนแมบทในการพัฒนา 

 ดงันัน้   การเปล่ียนแปลงแนวทางการจดัทําแผนพัฒนาตาํบลจากแบบเดมิมาเปนการวางแผน

พัฒนาตําบลแบบยุทธศาสตรการพัฒนาบูรณาการ จึงเปนความหวังท่ีจะใชแผนเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา 

และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริงตอไป 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้  ของ

องคการบริหารสวนตําบล    จะเอ้ืออํานวยประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน  และจะสามารถใชเปนแนวทางใน

การจดัทํางบประมาณ  ประจาํป   2553 - 2557   ตลอดจนใชเผยแพรเพ่ือสรางความเขาใจ   และประสานความ

รวมมือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทราบการดําเนินงานตอไป 

 

 

 

( นายทองดาํ   อินกกผ้ึง ) 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง 
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สวนท่ี   2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญตําบลโนนทอง 

------------------- 
1. ดานกายภาพ 

1.1. ที่ตั้งและขนาด    ตําบลโนนทอง  อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเกษตรสมบูรณ   อยูหางจากจังหวัด

ชัยภูมิ  120  กิโลเมตร  ตามเสนทางสายเมืองชัยภูมิ - หนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ  เปนตําบลหนึ่งในจํานวน  

12  ตาํบลของอําเภอเกษตรสมบูรณ   อยูหางจากอําเภอ   12  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  116  ตาราง

กโิลเมตร  หรอืประมาณ  72,500  ไร   
1.2. อาณาเขต 

                    ตําบลโนนทอง มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังนี ้

           ทิศเหนอื     ตดิตอกบั ตาํบลหนองโพนงาม และตาํบลบานเปา 

           ทิศใต       ติดตอกับ ตําบลบานยาง 
           ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลกุดเลาะ 

           ทิศตะวันตก   ตดิตอกบั ตาํบลหนองแวง  และตาํบลหนองบัวแดง  อําเภอหนองบัวแดง 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
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1.3   ลักษณะภูมิประเทศ    ตําบลโนนทองลักษณะภูมิประเทศสวนใหญประกอบดวยปาไม  และภูเขา  

คิดเปนรอยละ  70  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  นอกนั้นเปนท่ีราบลุมเชิงไหลเขา  บริเวณตอนกลางของตําบลเปนพ้ืนท่ี

ราบ มีพ้ืนท่ีปาไมและเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศเหนือ  ทิศตะวันตก และทิศใต  เทือกเขาสําคัญคือ  ภูนกแซว   ภู

ผักขะ  และภูเขียว   
 

ลักษณะพ้ืนที ่ จํานวนพ้ืนที่ (ไร) รอยละ 

ภเูขาและปาไม 

ท่ีราบลุม 

พ้ืนน้ํา 

 

55,000 

14,215 

3,285 

 

75.87 

19.60 

4.53 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 72,500 100 

 

 1.4   ลักษณะภูมิอากาศ 
ตาํบลโนนทอง    อยูในภมิูอากาศแบบมรสุมเขตรอน  มีฤดกูาล  3  ฤด ู คอื 

ฤดหูนาว    ประมาณเดอืน  พฤศจกิายน – กมุภาพันธ 

ฤดูรอน  ประมาณเดอืน  มีนาคม – พฤษภาคม 

ฤดฝูน         ประมาณเดือน  มิถุนายน – ตลุาคม 

อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิสูงสุดในรอบ  5  ปท่ีผานมา (พ.ศ.2542 - 2546 ) ตําบลโนนทอง  มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดท่ี  

34  องศาเซลเซียส  และคาเฉล่ียของอุณหภูมิต่ําท่ีสุด  20  องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง 32 

องศาเซลเซียส  ถึง 41  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ําสุดจะอยูระหวาง  8  องศาเซลเซียส  ถึง   22  องศาเซลเซียส  

โดยอุณหภูมิต่ําสุดท่ีวัดได   8  องศาเซลเซียส  (25 ธ.ค.42)   และ อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได 41 องศาเซลเซียส (4,5 

เม.ย.44)     
     ฝน 

  ปรมิาณน้าํฝนของตาํบลโนนทอง  ในรอบ 5 ปท่ีผานมา (ป 2542 - 2546) ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 

อยูในชวง 760.1  - 1,446.7  ม.ม. ฝนตกมากท่ีสุด ในป 2542   วัดไดถึง 1,446.7 ม.ม.  จํานวนวันฝนตก 110 วัน 

สวนฝนตกนอยท่ีสุด  ในป 2546  วัดได 760.1 ม.ม.  จํานวนวันฝนตก  90  วัน 
 

 1.5   การเมืองการปกครอง 
ตาํบลโนนทอง  แบงการปกครองออกเปน  11  หมูบาน  ซ่ึงตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ท้ัง   11    หมูบาน   มีประชากรท้ังส้ิน   7,372   คน   แยกเปนชาย  3,775   คน   หญงิ  3,597   คน  มีความ

หนาแนนเฉล่ีย   62.68   คน  /  ตารางกโิลเมตร  (ตามขอมูลทะเบียนราษฎร   วันท่ี  30    กันยายน   2548)   ดังนี ้
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ตารางแสดงการปกครอง 
  

ชื่อหมูบาน หมูที่ พ้ืนที ่ จํานวน

ครัวเรือน 

ระยะทาง

ถึง อบต. 

ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

บานโนนทอง 

บานโนนเขวา 

บานเลา 

บานบุงสิบส่ี 

บานโนนหนองไฮ 

บานกลาง 

บานแกงตาดไซ 

บานเชิงสําราญ 

บานใหมนาเจริญ 

บานโนนทองเมืองใหม 

บานรมิพรม 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

7,250          

8,950          

6,750          

3,750     

9,520          

7,500 

9,250 

4,760 

5,420 

4,600 

4,750 

243 

384 

129 

137 

60 

233 

174 

113 

67 

109 

73 

4 

0.5 

4 

5 

8 

8 

9 

3 

7 

4 

6 

546 
914 

251 

263 

114 

498 

410 

261 

138 

225 

156 

526 

859 

244 

260 

117 

461 

377 

259 

150 

209 

140 

1,072 

1,773 

495 

523 

231 

959 

787 

520 

288 

434 

296 

  72,500 1,722  3,784 3,605 7,389 

 

1.6  การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
1.6.1  การคมนาคม  

ปจจุบัน  เสนทางคมนาคมระหวางหมูบาน ตอหมูบาน  ตําบลตออําเภอ  และจังหวัด เปนถนนราดยาง  

อยูในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  (สาย  รพช .2009 บานยาง – บานกลาง )   ทําใหการติดตอ

ระหวางหมูบานและอําเภอจังหวัดเปนไปอยางสะดวกสบาย แตถนนสายดังกลาวก็ยังมีสภาพไมดีนัก เพราะขาด

การซอมแซมปรับปรุงมาเปนเวลานาน   สวนการคมนาคมภายในหมูบานสวนใหญยังเปนถนนลูกรัง  และถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบางสวน สามารถใชติดตอคมนาคมอยางสะดวกในหนาแลง  สําหรับฤดูฝนยังมีความลําบาก

อยูมาก  ซ่ึงปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง  ไดพยายามจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหเปนถนนราดยาง หรอืถนนคอนกรตีภายในหมูบาน       
ตําบลโนนทอง  สามารถติดตออําเภอเกษตรสมบูรณ  และจังหวัดชัยภูมิ ไดโดยรถยนต กลาวคือ มี

ทางรถยนตโดยสาร วิ่งระหวางหมูบานถึงอําเภอ  และรถยนตโดยสารวิ่งระหวางอําเภอถึงจังหวัด  รถยนต

โดยสารวิง่ระหวางตาํบลถึงอําเภอมี   1   สาย  และจากอําเภอถึงจงัหวดั   มี  2  สาย   
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1.6.2. การไฟฟา    ตาํบลโนนทอง  ใชบรกิารของการไฟฟาสวนภมิูภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ  ปจจบัุน

การไฟฟาไดขยายเขตและใหบริการไฟฟาครบทุกหมูบานแลว  แตยังไมครบทุกหลังคาเรือน ยังมีครัวเรือนท่ียัง

ไมไดใชไฟฟาอีก  15   หลังคาเรอืน  เนือ่งจากการไฟฟายงัขยายเขตบรกิารไมถึง         
 1.6.3. การประปา   ราษฎรสวนใหญของตําบลโนนทอง สวนใหญจะมีระบบน้ําประปาใช แตประปา

สวนใหญเปนประปาภูเขา  มี  7   หมูบาน ( ม.1 , 2 , 4  , 10, และ หมูท่ี  11)  ประปาแบบสูบน้ําผิวดิน  2   

หมูบาน  (ม. 3  และหมูท่ี  8 )  และระบบประปาบาดาล   2   หมูบาน (หมูท่ี 6 และหมูท่ี  7)  ใหญจะไดใชทุก

ครัวเรือนแตเม่ือถึงหนาแลงระบบประปาภูเขามักมีปญหาราษฎรไมสามารถใชน้ําไดอยางเต็มท่ี    
         การใชน้ําเพ่ือการอุปโภค บรโิภค  ในตาํบลโนนทองนอกจากระบบประปาแลว ยังไดอาศัยแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิและหนวยงานของรฐัหลายหนวยงานไดจดัหาแหลงน้าํโดย  การขดุบอบาดาล   อางเกบ็น้าํ  เหมือง  

ฝาย   เพียงพอตอความตองการของประชากร ในดานการอุปโภคบรโิภค สวนดานการเกษตรนบัวาแหลงน้าํยงั

ขาดแคลนอยูมาก 
  1.6.4. การส่ือสาร  การส่ือสารของประชาชนตําบลโนนทอง ท่ีสําคัญคือ  มีโทรศัพทสาธารณะครบทุก

หมูบาน  และประชาชนบางสวนยังมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชอีกดวย ไนอกจากโทรศัพทแลวประชาชนตําบลโนน

ทองยังไดใชบริการของ ไปรษณียโทรเลข   การรบัรูขอมูลขาวสารของประชาชน   ตาํบลโนนทองสามารถรบั

ฟงสถานวีทิยไุด   4  แหง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   สถานีวิทยุ จส .5 ของกรมทหารส่ือสาร   

สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ   และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ   การรับภาพของสถานีโทรทัศนสวนใหญสามารถรับภาพ

จากสถานโีทรทัศนได   3  ชอง  คอื  ชอง 3,5,7  ไดไมชัดเจนนักตองใชจานดาวเทียมชวย  
     4. ดานเศรษฐกจิ 

 4.1. สภาพทางเศรษฐกิจ 

        อาชีพหลักของชาวตาํบลโนนทอง   เปนการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ  65.44 %  

ท่ีสําคญัไดแก  การทํานา  ทําไร  และ ทําสวนไมผลไมยนืตน   และมีการประกอบอาชีพนอกเหนอืภาค

เกษตรกรรม ประมาณ  34.56 %  ดังนี้ 
              -  รับจาง                20.20 % 

  -  นักเรียน  นักศึกษา  17.25 % 

              -  ลูกจางรฐับาล                        7.08 % 

-   ประกอบธุรกิจสวนตัว             0.03 % 
          4.2. การเกษตรกรรม 
        สภาพการใชที่ดิน  เนือ้ท่ีทีใ่ชในการเกษตรกรรมท้ังหมดของตาํบลโนนทอง    มีจาํนวน   14,215   

ไร หรอื  22.74  ตารางกโิลเมตร  มีการใชประโยชน  ดงันี ้

ใชพ้ืนท่ี จํานวนพ้ืนท่ี  (ไร) รอยละ 

ทํานา 

ทําไร 

8,116 
3,366 

60.93 
25.28 
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ทําสวนไมผล  ไมยืนตน 

แหลงน้ําเพ่ือการประมง 

498 

1,340 

3.73 

10.06 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 13,320 100 
 เกษตรกรสวนใหญของตําบลโนนทองประกอบอาชีพ การทํานา  และ การทําไร พืชไรท่ีสําคัญ

ไดแก  ออย    ถ่ัวเหลือง   และไมผล     พืชท่ีสําคัญและทํารายไดใหกับเกษตรกรตําบลโนนทองท่ีสําคัญ 
ไดแก ขาวนาป    ออย    ถ่ัวเหลือง    พรกิ  และไมผล  เปนตน 
      การปศุสัตว 
       การเล้ียงสัตวของเกษตรกรตําบลโนนทอง  จะมีลักษณะการเล้ียงเปนรายยอย หรือการเล้ียงภายใน

ครวัเรอืน  เพ่ือเปนเงินออม  และใชเปนอาหาร   ไดแก  
      1) การเล้ียงโคเนื้อ  จะกระจายไปท่ัวทุกหมูบาน      

     2) การเล้ียงสุกร  เปนการเล้ียงแบบออมเงินในครัวเรือน  

     3) การเล้ียงสัตวปก  เกษตรกรมีการเล้ียงไก  เล้ียงเปด  เล้ียงหาน    

  4) การเล้ียงกระบือ  มีการเล้ียงเปนสวนนอย สวนมากเล้ียงไวเพ่ือจําหนายเวลาขัดสนเงินทอง 

              การประมง 
        การทําประมงในพ้ืนท่ีตาํบลโนนทอง   จะเปนประมงน้าํจดื คอื   จบัปลาจากแหลงน้าํธรรมชาต ิ 

และการขุดบอเล้ียงปลา    แตยังนับวาเปนสวนนอย 
  4.3. การอุตสาหกรรม 

        ตาํบลโนนทอง    มีจาํนวนโรงงานท้ังส้ิน   

รายการ จํานวน 

1.โรงงานประเภทโรงสีขาวท้ังหมด 32 
2. โรงงานขนาดเล็ก(เงินทุนนอยกวาหรือเทากับ 1  แสนบาท) 32 

3. โรงงานขนาดเล็ก (เงินทุนมากกวา 1  แสน ถึง 1  ลาน) - 

รวม 32 

        4.4. การพาณิชย 
         ตาํบลโนนทอง  เปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรเปนหลัก  สินคาสงออกจงึเปนผลิตผลทาง

การเกษตรเกือบท้ังส้ิน  การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยูกับปริมาณและระดับราคาผลผลิตผลการเกษตร  

เกษตรกรรายยอยจะขายผลผลิตใหกับพอคาทองถ่ินเพราะมีปญหาการขนสง   พอคาทองถ่ินจึงมีสวนสําคัญใน

การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายยอยไปสูพอคารายใหญ   รานคาสวนใหญในตําบลจะเปนรานคาปลีก  

และขายของเบ็ดเตล็ด 
   4.5. การทองเที่ยว 

        การทองเท่ียวตาํบลโนนทอง มีแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาต ิ เชน  ภเูขา  น้าํตกแกงตาดไซ   เขือ่น

ชลประทานน้ําพรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งภูคิ้ง   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  ตั้งอยูในพ้ืนท่ี
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บานโนนหนองไฮ  ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเปนทุงหญาธรรมชาติ เนื้อท่ี

ประมาณ 1,500 ไร ทิศเหนือเปนหนาผาสูงชัน สวนดานอ่ืนลาดต่ําลงไปตรงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด มีสภาพเปนลาน

หินกวางยื่นออกมาจากหนาผา เปนจดชมวิวท่ีสวยงามมากท่ีสุด  ภูคิ้ง เปนยอดเขาสูง 1,158 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล สูงเปนอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสานรองจากภหูลวง ภเูรอื เขาแหลม และภกูระดงึ ตามลําดบั 

ตอนกลางคืนอากาศจะหนาวจัดทุกฤดู  
 4.6. แรงงาน 

        แรงงานตาํบลโนนทอง สวนมากจะประกอบ อาชีพใน ภาค เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก  

นอกจากนี ้ ยงัมีการจางงานอยางอ่ืน  เชน  ผูไปทํางานตางประเทศ  และยงัมีการเคล่ือนยายแรงงานจากจงัหวดั

เปนชวงๆ  ระหวางเดอืนพฤศจกิายน  -  เมษายน  ของทุกป  จะมีการวาจางคนงานไปตัดออยท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  

ลพบุร ี นครสวรรค  นครปฐม  ประจวบครีขีนัธ  และเพชรบุร ี และบางสวนกไ็ปทํางานยงัโรงงานในกรงุเทพฯ  

และจังหวัดใหญอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 
4.7. การเงินการธนาคาร 

         ตาํบลโนนทอง    ไมมีธนาคารในพ้ืนท่ี 

5. ดานสังคม 
5.1. การศึกษา    ตาํบลโนนทอง  มีสถานบรกิารการศึกษาดงันี ้

1. การศึกษากอนวัยเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็ก  และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด)  ตามรายละเอียด  ดังนี ้

 

โรงเรียน 

จํานวน นักเรียน (คน) หมายเหต ุ

ชาย หญิง รวม 
ศูนยพัฒนาเด็กบานโนนทอง 55 45 100 กรมพัฒนาชุมชน 

ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑบานโนนเขวา 15 21 36 กรมการศาสนา 

รวม 70 66 133  

1)  การศึกษาสังกัด (สพฐ.)  มีตั้งแตกอนประถมศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  ดังนี ้

 

โรงเรียน 

จํานวน นักเรียน (คน)  

รวม (คน) กอนประถม ประถมศึกษา มัธยมศกึษา 
โรงเรียนบานโนนทอง - 99 - 99 

โรงเรียนบานโนนเขวา 32 133 - 165 

โรงเรียนบานบุงสิบส่ีราษฎรบํารุง 16 122 75 213 

โรงเรียนบานโนนหนองไฮ 0 35 - 35 
โรงเรยีนบานกลางแกงตาดไซ 14 55 - 69 

โรงเรยีนบานแกงตาดไซ 23 93 - 116 
รวม 85 534 75 697 
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5.2. การศาสนา   
        ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   สําหรับความเช่ือถือประเพณีในสมัยกอน  ยังคงมีอยูท่ัวไป 

           สถิติเกี่ยวกับดานศาสนา มีดังนี.้- 
      1) วัดท้ังหมด   5 วดั   

  2) ท่ีพักสงฆ   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)  หนวยอบรมประชาชนประจาํตาํบล   - แหง 

5.3. การสาธารณสุข 
            ตาํบลโนนทอง  มีสถานอีนามัย  จาํนวน   2   แหง   ซ่ึงพอจะบําบัดความเจบ็ปวยของประชาชนได

ในระยะเริ่มตน  และเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา  แตการใหบริการยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวย

ภายในตาํบล  ท้ังนี ้เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในดานนี้ 

ตารางแสดงอัตราสวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข/ประชากร 

ประเภทบุคลากร จํานวน อัตราสวนบุคลากร/ปชช. 

ทันตแพทย -  

พยาบาลวชิาชีพ 1  

นกัวชิาการสาธารณสุข 2  

เจาหนาท่ีบรหิารประจําสถานีอนามัย 2 1 : 1,454.20 

 

  สถานีอนามัยระดับตําบล - หมูบาน        2  แหง 

            กองทุนยาประจาํหมูบาน                               11   หมูบาน          

            อาสาสมัครประเภทตาง ๆ  
 อสม.      150  คน 
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 รสทป.     415  คน 

 อปพร.     138  คน 

      
 

5.4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

      การรักษาความสงบเรียบรอย 
               ตําบลโนนทอง มีสถานีตํารวจอยู  1   แหง  แตไมมีเจาหนาท่ีตํารวจอยูประจํา แต อบต.โนนทอง ก็

ไดระดมกําลังท้ังฝายกํานัน  ผูใหญบาน  และประชาชน    โดยการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ี  

โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน   และปราบปรามอาชญากรรมใหมากท่ีสุด  และประสานการปฏิบัติ

กับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเกิดผลในการปองกันและ   ปราบปรามอาชญากรรม 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  แหลงน้ํา 
       น้ําอุปโภคบริโภค  ตาํบลโนนทอง   มีประชากรท้ังส้ิน   7,378  คน  และมีจํานวนหมูบานท่ีไดใช

น้าํประปา  ท้ัง   11   หมูบาน   ราษฎรสวนใหญของตําบลโนนทอง สวนใหญจะมีระบบน้ําประปาใชแตเปน

ประปาภเูขา  มี  7   หมูบาน ( ม.1 , 2 , 4 , 5 , 9 , 10, และ หมูท่ี  11)  ประปาแบบสูบน้ําผิวดิน  2   หมูบาน  (ม. 3  

และหมูท่ี  8 )  และระบบประปาบาดาล   2   หมูบาน (หมูท่ี 6 และหมูท่ี  7)  ใหญจะไดใชทุกครัวเรือนแตเม่ือถึง

หนาแลงระบบประปาภูเขามักมีปญหาราษฎรไมสามารถใชน้ําไดอยางเต็มท่ี    

         การใชน้ําเพ่ือการอุปโภค บรโิภค  ในตาํบลโนนทองนอกจากระบบประปาแลว ยังไดอาศัยแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิและหนวยงานของรฐัหลายหนวยงานไดจดัหาแหลงน้าํโดย  การขดุบอบาดาล   อางเกบ็น้าํ  เหมือง  

ฝาย   เพียงพอตอความตองการของประชากร ในดานการอุปโภคบรโิภค สวนดานการเกษตรนบัวาแหลงน้าํยงั

ขาดแคลนอยูมาก 
        แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   ตาํบลโนนทอง  ราษฎรสวนใหญท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตองอาศัย

แหลงน้ําตามธรรมชาติ และท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชในทางเกษตรกรรมดังนี้  
              ก. แหลงน้ําผิวดิน   ท่ีสําคัญไดแก  
  -  ลําน้าํพรม   ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขา พญาฝอ   ไหลผานตาํบลทุงลุยลาย อําเภอคอนสาร    

ตาํบลหนองโพนงาม  อําเภอเกษตรสมบูรณ 
  -  ลําหวยฉาง  ตนน้าํอยูบรเิวณเทือกเขาภเูขยีว   บานแกงตาดไซ   ตาํบลโนนทอง   

  -  ลําหวยหิน   ตนน้าํอยูบรเิวณภนูกแซว   บานโนนเขวา    ตาํบลโนนทอง 

  -  ลําหวยหวาย  ตนน้ําอยูบริเวณภูนกแซว   บานโนนทอง     ตาํบลโนนทอง 

       ข. แหลงน้ําใตดิน  ปรมิาณน้าํใตดนิของตาํบลโนนทอง   เฉล่ียประมาณ  20 - 50  แกลลอนตอนาที    

น้ําท่ีขุดไดบริเวณนี้มีคุณภาพดี   เกษตรกรบางสวนไดใชประโยชนจากแหลงน้ําใตดิน 



 
 

 

10 

 

         ค.   แหลงน้ําชลประทาน 
               แหลงน้ําชลประทานท่ีอยูภายในตําบลโนนทอง  ประกอบดวย 

           1)  โครงการชลประทานน้าํพรม (บานโนนเขวา)   ความจ ุ  3.2  ลานลูกบาศเมตร  พ้ืนท่ีรับ

ประโยชนท้ังส้ิน   40,000   ไร 
          2)  โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อางเก็บน้ําหรือฝายน้ําลน)  ไดแก  โครงการอางเกบ็น้าํหวย

หิน  โครงการอางเกบ็น้าํหวยล้ินควาย   โครงการอางเกบ็น้าํตาดโตน     และฝายน้าํลนลําหวยฉาง   

 

        ง.  สถานีสูบน้ําดวยพลังแสงอาทิตย 
        ตาํบลโนนทอง  มีสถานสูีบน้าํดวยพลังแสงอาทิตย    จาํนวน    1  แหง    ตั้งอยูหมูท่ี  11   ตาํบล

โนนทอง   อําเภอเกษตรสมบูรณ   จังหวัดชัยภูมิ   เพ่ือประโยชนดานเกษตรกรรม  และขจัดปญหาความแหงแลง

ของพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน สรางตามโครงการอิสานเขยีว 
      จ.  ปาไมและทรัพยากรสัตวปา 
  ตําบลโนนทอง   มีพ้ืนท่ีท้ังส้ินประมาณ   72,500  ไร   ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปาไมถึง  55,000  ไร  หรอื

ประมาณ  75.87  %  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  สภาพปาของตําบลโนนทอง  ถือวามีสภาพปาท่ีสมบูรณท่ีสุดแหงหนึ่ง

จังหวัดชัยภูมิ และของประเทศไทย  และเปนตนกําเนิดแมน้ําสําคัญท่ีหลอเล้ียงชีวิตคนหลายจังหวัด  เชน  แมน้ํา

พรม  แมน้าํเชิญ   ลําหวยฉาง   และลําหวยลําธารตางๆ  อีกจาํนวนมาก  

6.2  ดานส่ิงแวดลอม 

  ตําบลโนนทอง  สภาพส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไป นับวายังอยูในสภาพท่ีดีมากแหงหนึ่ง ของ

ประเทศเลยก็วาได เพราะสภาพพ้ืนท่ีท่ีไมเอ้ือตอการลงทุน รวมท้ังไมเปนทางผานของตําบลอ่ืน ๆ จึงทําให

สภาพส่ิงแวดลอมอยูในสภาพสมบูรณ  ไมวาจะเปนทางดานส่ิงแวดลอมทางน้ําซ่ึงตําบลโนนทอง เปนตําบลท่ี

อยูตนน้ําพรม ส่ิงแวดลอมทางดานแหลงน้ํา จึงไมมีปญหามากนัก จะมีก็เพียงแตปญหาการใชสารเคมีของ

ประชาชน  ซ่ึงอาจจะทําใหผูใชน้ําซ่ึงอยูในลําดับถัดไปไดรับผลกระทบจากสวนนี้  สวนส่ิงแวดลอมดานปาไม 

นับวาเปนโชคดีของตําบลท่ี พ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลเปนพ้ืนท่ีปาไมซ่ึงอยูในสภาพท่ีสมบูรณมากแหงหนึ่งของ

ประเทศ ไมวาจะเปนดานความหลากหลายทางดานชีวภาพ เพราะพ้ืนท่ีของตําบลสวนใหญคาบเกี่ยวกับเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  ซ่ึงมีจุดท่ีส่ิงแวดลอมยังคงความเปนธรรมชาติมากท่ีสุด และเปนท่ีสนใจของผูชอบ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และเปนสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัด ก็คือ  “ภูคิ้ง”  

7.   ศักยภาพในตําบล 

  5.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

   ( 1 )   จาํนวนบุคลากร     มีจาํนวน    24    คน  ดงันี ้

ตาํแหนงในสํานกัปลัดองคการบรหิารสวนตาํบล    จาํนวน   8   คน 

ตาํแหนงในสวนการคลัง            จาํนวน   5   คน 
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ตาํแหนงในสวนโยธา                 จาํนวน   2   คน 

ตาํแหนงในสวนสาธารณสุข       จํานวน  -   คน 

ตาํแหนงในสวนสวสัดกิารสังคม จาํนวน  1  คน 
ตาํแหนงในสวนการศึกษา          จาํนวน  1  คน  

ตาํแหนงในสวนการศึกษาฯ ตอ    จาํนวน  7  คน 

   ( 2 ) ระดบัการศึกษาของบุคลากร(เจาหนาท่ีและพนกังานจาง) ท่ีปฏิบัติงานใน อบต.โนนทอง 

    ระดบัประถมศึกษา     1      คน 
    ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   10    คน 

    ระดบัปรญิญาตร ี        13      คน 
   ( 3 ) รายไดจรงิขององคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง  เม่ือป   2551 

    เปนเงิน    13,821,143.97    บาท  แยกเปน 
    รายไดท่ีองคการบรหิารสวนตาํบลจดัเกบ็เอง     49,472.09    บาท 

    รายไดจากภาษีทองถ่ินท่ีรัฐจัดเก็บให       97,440    บาท 
    รายไดจากภาษีท่ีรัฐบาลแบงให 7,186,869.88  

    เงินอุดหนนุจากรฐับาล        6,487,362        บาท 

  5.2   ศักยภาพดานการเกษตร  ตําบลโนนทองมีกลุมดินท่ีเหมาะสมแกการเกษตรประมาณรอยละ 90  

ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  ลุมน้ําพรมเปนลุมน้ําท่ีสําคัญของตําบล  จึงสงผลใหผลผลิตจากการเกษตรกรรมเปนสาขา

การผลิตท่ีทําเงินรายไดใหแกตําบลสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการผลิตในสาขาอ่ืน  ๆ

  5.3   ศักยภาพดานชุมชนและพ้ืนที ่
   พ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลโนนทอง เปนพ้ืนท่ีราบลุมเชิงเขา  และมีลําน้ําพรมไหลผานตลอดทุก

หมูบานในตําบลจึงทําใหเปนแหลงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญทุกชนิด  เชน ไมผล  และพืช

เกษตรกรรมทุกชนดิ  ตลอดจนมีความเหมาะสมดานการเล้ียงสัตวตาง ๆ   ลักษณะการตัง้หมูบานของชาวบาน

ในตาํบลโนนทอง ตัง้หมูบานเปนแบบยาวไปตามถนนลาดยาง   สายบานยาง – บานกลาง  และเปนไปตามลําน้ํา

พรม  และมีแตเครือญาติท่ีไดตั้งถ่ินฐานอยูทําใหมีความสามัคคีกันพอสมควรในการพัฒนาตําบล 

  5.4   ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว   
   จากการท่ีตําบลท่ีมีทรัพยากรทองเท่ียวท่ีหลากหลาย  และมีศักยภาพท่ีจะเปนเมืองทองเท่ียวของ

อําเภอและจงัหวดั  จากสภาพภมิูประเทศท่ีสวยงาม  แหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาตมิากมาย  ท้ังปาเขา  น้าํตก   

สวนหิน   ลวนเปนปจจัยท่ีเสริมการพัฒนาการทองเท่ียว  ซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลและภาคเอกชน  ไดมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง  อีกท้ังยังเปนตําบลท่ีมีสภาพปาไมสมบูรณ  มีเขตรักษาพันธุสัตวปา  จึงทําใหตําบล

โนนทอง  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวของอําเภอ ดังนี ้
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   1.   ภูคิ้ง   นับวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ของตําบลโนนทอง  ตั้งอยูหมูท่ี  5  บานโนนหนองไฮ  

ภูคิ้งมีสภาพเปนท่ีราบมีทุงหญาเขียวขจี  และมีกอนหินรูปทรงแปลกตาตั้งอยูท่ัวไป  ในแตละปจะมีผูไปเท่ียวชม  

ณ  ท่ีแหงนี้เปนจํานวนมาก 
 
   2.  เขื่อนชลประทานน้ําพรมบานโนนเขวา  ตั้งอยูหมูท่ี  2  บานโนนเขวา   มีสภาพเปนอางเกบ็

น้าํขนาดเล็ก  สองฝงมีสภาพธรรมชาตท่ีิสวยงาม   มีปาไมภเูขา  ตลอดสองฝงลําน้าํพรม  ปจจบัุนมีแพขนาดเล็ก

สําหรับไวบริการนักทองเท่ียว 
   3.  แกงตาดไซ   ตั้งอยูหมูท่ี  7   บานแกงตาดไซ   มีสภาพเปนธารน้าํมีโขดหินสองฝงมีปาไม

และธรรมชาติท่ีสวยงามสามารถท่ีจะพัฒนาเปนท่ีลองแกงหรือเรือแคนนูได  ปจจุบันในวันหยุดราชการจะมีผูมา

ทองเท่ียวหรือพักผอนเปนจํานวนมาก 
 

2.3   ผลการพัฒนาตําบลในระยะท่ีผานมา 
 

ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 

  (ก) ดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกจิ  ไดรบัผลโดยตรงจากวกิฤตเิศรษฐกจิ  ทําใหการขยายตวัดาน

เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางชาๆ ตอเนื่อง  ประกอบกับขอจํากัดดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมเอ้ือตอการลงทุน  การ

ขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ  ส่ิงเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงตอการลงทุนในพ้ืนท่ี  และโครงสรางเศรษฐกิจ

หลักยังขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรม  ซ่ึงจะประสบปญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา ตนทุนการผลิต

สูง  เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น  คาครองชีพสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจประเทศ  ท้ังนี้ ภาคราชการไดเริ่ม

ดําเนินการแกไขปญหา  โดยนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม  โดยมีการใชการรวมกลุมจัดหา

เงินทุนราษฎร  ในการพัฒนาหาอาชีพเสรมิ  มีเปาหมายใหเกดิการกระจายรายไดแกราษฎร  และเริม่มีความ

รวมมือของภาครัฐและเอกชน  ผลักดันเรื่องการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีช่ือเสียง  สามารถดึงดูดนักทองเท่ียว

มาเยี่ยมชม  ซ่ึงจะทําใหทองถ่ินสามารถทํารายไดจากการทองเท่ียวไดจํานวนมาก 

 

  (ข) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ผลการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ในเรือ่งการคมนาคมไดรบัการพัฒนา

คอนขางมาก เพ่ือแกไขปญหาการตมนาคมของประชาชนในตาํบล  และการพัฒนาดานแหลงน้าํกไ็ดรบัการ

พัฒนาคอนขางมาก เนือ่งจากตองรองรบัภาคเกษตรกรรม โดยมีท้ังการกอสรางฝาย การขดุลอก สําหรบัการ

จัดทําประปาหมูบาน  แตยังไมเพียงพอกับความตองการของพ้ืนท่ี    และมีแนวทางในการจัดสรรน้ําอยางเปน

ระบบ  สามารถแกปญหาการขาดแคลนน้าํในฤดแูลง  ในเรือ่งการกอสรางเสนทางคมนาคมนัน้  ถนนภายใน

หมูบาน ไดรบัการพัฒนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะเสนทางหลักภายในหมูบาน    ทําใหเสนทางขนสงผลผลิตใน

ตําบลไดรับความสะดวกเพ่ิมขึ้น  แตยังคงมีความตองการความจําเปนอีกจํานวนมากท่ียังตองพัฒนา  ท้ังนี้จะตอง

มีการจัดลําดับความจําเปนประโยชนท่ีจะไดรับจัดเรียงลําดับจากขอเท็จจริง  สุดทายในเรื่องของไฟฟา  โทรศัพท  
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ยงัมีความตองการขยายเขตไฟฟาเพ่ิมเตมิ  ความตองการโทรศัพทส่ือสาร  อีกมากในพ้ืนท่ีหางไกล ซ่ึงปจจบัุน

เปนส่ิงจําเปนรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

  (ก) ดานสังคม  มีโครงการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรม  โดยมีการจัดตั้ง

กลุมสตรี    กลุมเยาวชน  จดัตัง้ศูนยสงเคราะหราษฎรประจาํหมูบาน  โครงการตางๆ สามารถพัฒนาขดี

ความสามารถของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตนเอง  มีการบรหิารงานกนัเองในชุมชน  โดยจะดแูลท้ังในดาน

การเสริมสรางรายได  การจัดสวัสดิการชุมชนตลอดจนดํารงเอกลักษณของชุมชน  พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  

นอกจากนี้โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนยังชวยในดานการปองกันยาเสพติดแกเยาวชน  ควรมี

โครงการสงเสริมชุมชนในลักษณะท่ีใหชวยเหลือตนเองอยางตอเนื่อง  และภาครัฐควรคอยใหความชวยเหลือ  

คาํปรกึษาแกชุมชน  เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางแทจรงิตอไป 

  (ข) ดานคุณภาพชีวิต  ดานการพัฒนาคณุภาพชีวติมีการจดับรกิารสาธารณสุข  โดยมีพืน้ฐานการ

สงเสรมิสุขภาพ การปองกนัโรค  มีการจดัโครงการรณรงคใหประชาชนมีความรูในเรือ่งสุขภาพ  การออกกาํลัง

กาย  การปองกนัโรคตดิตอ  การปองกนัยาเสพตดิ  กระจายลงสูหมูบานไดอยางคอนขางท่ัวถึง  ทําใหสภาพ

ภาวะอัตราการเกดิโรค  และการตายมีปรมิาณนอยลง  การรวมมือของชุมชนในการทํากจิกรรมตางๆ มีมากขึน้ 
   

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

มีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยทํา 

ใหประชาชนเกิดความตระหนัก และรูสึกหวงแหนเห็นถึงประโยชนของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  มีการ

จัดตั้งกลุมเพ่ือกําหนดเขตปาชุมชนของหมูบาน  ประชาชนเขามารวมกลุมปลูกปา  อนุรักษปาไมตนน้ําลําธาร  

นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกตนไมบริเวณสองขางทาง และในบริเวณท่ีสาธารณะตาง ๆ   ท้ังนี้ควรมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนงานดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมากขึ้นกวาท่ีไดรับ  เนื่องจาก

ทองถ่ินและชุมชนตางๆ กําลังขยายตัวเพ่ิมขึ้น  การใชทรัพยากรธรรมชาติมีมากสงผลใหส่ิงแวดลอมมีปญหา

มากขึ้นเปนลําดับ 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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สวนท่ี   3  

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

----------------------- 

1. วิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล 

วิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล   5   ป  2553 - 2556  พอที่จะสรุปไดดังนี ้

1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน   และสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนใหเข็มแข็งสามารถเกื้อกูลสมาชิก

ในกลุม  และแกไขปญหาชุมชนไดเอง 

2 สงเสริมสังคมการเกษตรใหเปนไปในแนวทฤษฏีใหมและการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และ

เสริมสรางความสามารถในการดําเนินธุระกิจการเกษตรใหเข็มแข็ง 

3 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  และอุตสาหกรรมอ่ืน 

4 เตรียมชุมชนเมืองใหพรอมรองรับความเจริญเติบโตของสังคมเมืองและเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

5 พัฒนาแหลงทองเท่ียว และอุสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง  ใหเปนท่ีรูจักแพรหลายสามารถทํารายไดใหแก

ทองถ่ิน 

6 บริหารจัดการดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

ประกอบดวย    6     แผนงาน   ดงันี ้

1.    แผนงานพัฒนาคนและสังคม 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนมี

สุขภาพท่ีดี

ปราศจากโรคตาง  ๆ

 

2. สนบัสนนุ

การศึกษาของเดก็

นักเรียน 

 

3. เพ่ือบํารุงรักษา

ขนบธรรมเนยีม

และประเพณีอันดี

งามของทองถ่ิน 

ใหประชาชนทุกคนในตาํบล

โนนทองไมต่ํากวารอยละ  75  มี

สุขภาพท่ีดีปราศจากโรคภัยตาง 

ๆ 

 

ใหเด็กภาคบังคับทุกคนมีโอกาส

ไดรบัการบรกิารการศึกษาจาก

รฐัอยางเพียงพอ 

ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน

ทุกคนเกดิความรกัและหวงแหน

ประเพณอัีนดงีามแตโบราณกาล 

- ฉดีพนสารเคมีกาํจดัแมลง และพาหะนาํโรคตาง 

ๆ รวมท้ังรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

- ปองกันการเกิดไขเยี่ยวหนูโดยการกําจัดหนูโดย

ใชสารเคมีและวิธีอ่ืน ๆ 

-   ใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแตขาด

แคลนทุนทรัพย 

- การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

- รณรงคใหประชาชนรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

- จดังานเนือ่งในวนัสําคญัทางศาสนา    และ

ประเพณตีาง ๆ 
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1.   แผนงานพัฒนาคนและสังคม  (ตอ) 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

4. ตองการใชชมุชน

เขม็แขง็ 

 

5. ใหประชาชนมี

กิจกรรมการกีฬา

และนันทนาการ

ตางๆ 

 

 

6. ใหประชาชนไดรับ

การบรกิารดานการ

ปองกนัและบรรเทา

สาธารณะภยั 

 

7. ใหประชาชนเลิก

ติดยาเสพติด 

 

8. ใหคนชรา คนพิการ 

และผูปวยรายแรง 

ไดรบัการบรกิาร

จากรฐัพอสมควร 

 

ใหตาํบลโนนทองเปนตาํบล

ชุมชนเข็มแข็งอยางแทจริงอยาง

นอย  2 หมูบานภายในป   2549 

ใหประชาชนในตําบลไมนอยกวา

รอยละ 60  มีสวนรวมในกิจกรรม

การกฬีาและนนัทนาการตาง  ๆ

 

 

ใหประชาชนทุกคนในตาํบล

ไดรบัการบรกิารดานการปองกนั

และบรรเทาสาธารณะภัยจากรัฐ

พอสมควร 

 

ใหตาํบลโนนทองเปนตาํบล

ปลอดยาเสพตดิภายในป   2549 

 

ใหคนชรา  คนพิการ และผูปวย

รายแรงทุกคนไดรับเงินสวัสดิการ

จากรัฐเพ่ือการดํารงชีวิตตอไป 

- สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ 

- ใหความรู ความเขาใจ และใหประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของคําวาชุมชนเข็มแข็ง  

- จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล 

- โครงการจดังานวนัเดก็แหงชาต ิ

- จดังานประเพณตีาง  ๆ

- กอสรางสนามกีฬาตานยาเสพติดในหมูบาน 

- กอสรางสวนสาธารณะสําหรับชุมชน 

- จดัทําโครงการปองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั

ตางๆ 

- จัดซ้ือเรือทองแบนเพ่ือชวยเหลือผูประสพภัยน้ํา

ทวม 

- จัดซ้ือถังน้ําดับเพลิง รวมท้ังรถดับเพลิง 

- จัดทําโครงการชวยเหลือผูประสพภัยธรรมชาต ิ

- จัดตั้งศูนยวิทยุส่ือสารของตําบลเพ่ือแจงขาวตาง  ๆ

-   จดัทําโครงการตานยาเสพตดิในรปูแบบตาง  ๆ

- สงเสริมสนับสนุนการปราบปรามผูกระทําผิดยา

เสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง 

- จดัทําโครงการสงเคราะห  คนชรา  คนพิการ  

และผูปวยจากโรครายแรงใหไดรับเงินสงเคราะห

เพ่ือการดํารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

16 

 

2.   แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนมี

อาชีพท่ีม่ันคงและมี

รายไดเพียงพอตอ

การดาํรงชีพ 

 

ใหประชาชนมีรายไดเฉล่ียตอคน/

ปไมนอยกวา  25,000   บาท  

ภายในป   2553 

- สงเสริมกิจกรรมและกลุมอาชีพตาง ๆ ใหคน

ยากจนในรปูแบบตาง  ๆ

- สงเสริมการตลาดแกเกษตรกรรายยอย 

- การสงเสริมการตลาดชุมชน  และสินคาพ้ืนเมือง 

- สนบัสนนุธุรกจิรานคาชุมชน  กองทุน ธนาคาร

หมูบาน 

- การแทรกแซงราคาพืชผล  การสรางยุงฉาง 

- สงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได 

- พัฒนาและสนับสนุนการทองเท่ียวของตําบล  

รวมท้ังกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียว 

- การแกไขปญหาการวางงานโดยการจดัทํา

โครงการจางแรงงานราษฎรในพ้ืนท่ี 

3.    แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหการคมนาคม

ของประชาชน

เปนไปอยางรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

2. ใหประชาชนมี

ไฟฟาสาธารณะใช

อยางเพียงพอ 

3. ใหมรีะบบระบาย

น้ําของชุมชนเพ่ือ

ปองกันน้ําทวมขัง 

4. ใหชมุชนมีการ

กาํหนดวางแผนผัง

-   ใหการคมนาคมท้ังทางบก  

ทางน้าํในตาํบลโนนทองใช

การไดดีทุกฤดูกาล 

 

 

 

 

 

-    ใหประชาชนทุกคนไดรับ

บรกิารดานการไฟฟาอยาง

เพียงพออยางนอยรอยละ  90 

-    ใหมีระบบระบายน้ําเสียออก

จากชุมชนเพ่ือปองกันน้ําทวม

ขงั ภายในป 2553 

-    เพ่ือกาํหนดเขตและแนว

ทางการพัฒนาตาํบลในดาน

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมูบาน 

- กอสรางสะพานขามลําน้าํพรมระหวางบานใหม

นาเจริญ กับบานโนนหนองไฮ 

- ซอมและปรับปรุงถนนลูกรังภายในตําบล 

- ซอมและปรับปรุงถนนทางเช่ือมระหวางหมูบาน

ทุกสายใหดีตลอดทุกฤดูกาล 

- ซอมและกอสรางถนนลาดยางเขาสูพ้ืนท่ีแหลง

ทองเท่ียวของตําบล 

- ขยายเขตบริการไฟฟาภายในตําบลอยางท่ัวถึง 

- ตดิตัง้ไฟสองสวางสาธารณะใหเพียงพอกบัความ

ตองการของประชาชน 

- กอสรางระบบระบายน้ํา และทอระบายน้ําภายใน

ชุมชนเพ่ือปองกันน้ําทวมขัง 

- จดัทําประชาคมตาํบลในการกาํหนดวางแผนผัง

พัฒนาตาํบล 
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พัฒนาตาํบล ตาง ๆ 
4.    แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนมีน้ํา

ใชอยางเพียงพอตอ

การอุปโภคและ

บริโภค 

 

 

 

2. ใหประชาชนมีน้ํา

ใชอยางเพียงพอตอ

การทําการเกษตร 

 

-  อยางนอยรอยละ   80   ของ

ครัวเรือนในตําบลโนนทอง 

 

 

 

 

 

-  อยางนอยรอยละ  90  ในการทํา

การเกษตรในฤดูฝน  และไมต่ํา

กวารอยละ  20  ในฤดแูลง 

- ขยายเขตประปาหมูบาน 

- กอสรางและพัฒนาระบบประปาใหสามารถ

บริการไดอยางดีในทุกฤดูกาล 

- จัดหาพาชนะเก็บกักน้ําไวสําหรับใชในฤดูแลง 

- ปรับปรุงและซอมแซมบอบาดาลท่ีมีอยูเดิมให

สามารถใชงานไดด ี รวมท้ังเจาะบอบาดาลใหม 

- กอสรางฝาย  ทํานบ  เพ่ือกักเก็บน้ําไวอยางเปน

ระบบตามเชิงเขา 

- ขุดลอกแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมเพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดมากขึ้น 

- เสริมสันฝายท่ีมีอยูเดิมเพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดมากขึ้น 

 

5.    แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนใน

ตําบลมีสวนรวมใน

รปูแบบประชาคม

ตาํบล 

 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร

ของตาํบลใหมี

ความรูคุณธรรมและ

จริยธรรมใน

การปฏบัตงิานและ

ใหการบรกิาร

ประชาชนอยาง

เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

- ประชาชนในตาํบลโนนทองทุก

หมูบานไมนอยกวางรอยละ  80  

ของจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง

โดยไมไดอพยพไปหางานท่ีอ่ืน 

- สมาชิก อบต.  พนกังานสวน

ตําบลท่ีปฏิบัติงานในตําบล

ทุกคน  และสถานท่ี

ปฏิบัตงิานของตาํบล 

 

 

 

 

- ประชาชนทุกคนในตาํบลท่ีมี

หนาท่ีเสียภาษ ี

- จดัทําโครงการประชาคมตาํบลโดยอาจออกใน

รปูแบบการประชุมสภา อบต.สัญจร  หรือ

รปูแบบอ่ืน ๆ 

- ประชาสัมพันธการทํางานขององคการบรหิาร

สวนตําบล 

- กาํหนดระเบียบ  กฎเกณฑ  สรางจติสํานกึและ

แนวทางการทํางานใหมีความโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

- ใหพนักงานอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถ 

- จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี

ปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอบริการ

ประชาชน 
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3. ให อบต.มีรายไดท่ี

เพ่ิมขึ้น 

- ประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักการเสียภาษีใน

รปูแบบตาง ๆ 

- ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดการใหบริการ

ประชาชนท้ังในและนอกสํานกังานในการบรกิาร

ประชาชนในดานตาง  ๆ

5.    แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร (ตอ) 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

4. ใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมของ 

อบต.การบรหิารการ

ปกครอง  ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

กิจกรรมการเลือกตั้ง

ทุกระดับ 

- ประชาชนในตาํบลโนนทองไม

ต่ํากวารอยละ  90   

- อบรมใหความรูในกจิการของ อบต. 

- อบรมใหความรูเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ

การทํางานของ  อบต   

- อบรมใหความรูในระบอบประชาธิปไตยใน

ระบอบท่ีมีพระมหากษัตรเปนประมุข 

- อบรมหรือออกประชาคมใหความรูในเรื่องของ

การเลือกตั้งทุกระดับ 

6.    แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ใหประชาชนมี

จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ

รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

 

2. ใหประชาชนลดการ

ทําลายทัพยากร

ธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม 

- ประชาชนบานแกงตาดไซ  

บานกลาง  ใหมนาเจรญิ  บาน

เชิงสําราญ   บานโนนเขวา   

บานเลา ไมต่ํากวารอยละ  75  

เขารวมโครงการ 

 

 

-   สนับสนุนเจาหนาท่ีกรมปา

ไมและประชาชนทุกคนใน

ตาํบลโนนทอง 

- ทําโครงการสรางจติสํานกึรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกเยาวชน

ในตาํบล 

- ทําโครงการปองกนัการทําลายทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใหแกประชาชนในตําบล 

- ทําโครงการฟนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอมของตําบลไมวาจะเปนเรื่องของแหลง

น้ํา  ปาไม  การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล  และ

การบําบัดน้ําเสีย 

- สนับสนุนการปราบปรามของเจาหนาท่ีแกผูกระทํา

ผิดกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เชน  การ

ตดัไม  การลาสัตว  การบุกรกุท่ีสาธารณะ  การท้ิง

ขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ 

 

 



 
 

 

19 

 

7.    แผนงานพัฒนาอื่น  ๆ

วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางดาํเนนิการ 

1. ตองการใหตําบลเปน

แหลงทองเท่ียวของ

อําเภอเกษตรสมบูรณ 

 

 

2. ใหตาํบลเปนชุมชนท่ีมี

ความเข็มแข็ง 

- ภูคิ้ง ,  แกงตาดไซ  ,  น้ําตก

หวยน้ําสม ,  อางเกบ็น้าํตาด

โตน , อางเก็บน้ํา

ชลประทานบานโนนเขวา 

 

- บานโนนหนองไฮ  หมูที ่ 5  

บานโนนเขวา  หมูที ่ 2 

- สงเสริมการทองเท่ียวโดยจัดทําโครงการ 

กิจกรรมเผยแพรแหลงทองเท่ียวของตําบล 

- ตกแตงปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความ

สวยงาม 

- จัดงานบริเวณแหลงทองเท่ียวเพ่ือประชาสัมพันธ

ใหประชาชนไดรับรู 

- อบรมใหความรูและสนับสนุนประชาชนใหเปน

หมูบานชุมชนเขม็แขง็ 
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สวนที่   3 

แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง   ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

1. แผนงาน

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  7 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  2 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  3 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  6 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  5 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  8 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  4 

500  ม. 

 

500  ม. 

 

500  ม. 

 

500  ม. 

 

1,000  ม. 

 

500  ม. 

 

500  ม. 

 

100 ม. 

 

100 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

100 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 

100 ม. 

 

101 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

101 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 

100 ม. 

 

102 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

102 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 

100 ม. 

 

103 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

103 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 

100 ม. 

 

104 ม. 

 

100  ม. 

 

100  ม. 

 

200   ม. 

 

104 ม. 

 

100  ม. 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

180,000 

 

400,000 

 

180,000 

 

180,000 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง   ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

1. แผนงาน

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  10 

- กอสรางถนนคอกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  หมูท่ี  1 

- กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็กขามลํานาพรมจากบาน

ใหมนาเจริญ - บานโนนหนอง

ไฮ 

- ซอมปรับปรุงถนนลูกรังทุก

เสนทางภายในตาํบล 

- กอสรางทางลาดยางจากปาก

ทางเขาบานโนนทองถึงอางเกบ็

น้าํตาดโตน 

- ซอมปรบัปรงุถนนลาดยาง  

รพช.สาย  ชย  2009  บานยาง - 

บานกลาง 

500 ม. 

 

500   ม. 

 

1 แหง 

 

 

15,000   ม.   

 

5,000    ม.    

 

 

5,000    ม.    

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

1 แหง 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

4,000,000 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

- 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

- 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

- 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

- 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

- 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

- 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 

100   ม. 

 

     100   

ม. 

 

- 

 

 

3,000  ม. 

 

1,000 ม. 

 

 

1,000 ม. 

 

180,000 

 

180,000 

 

- 

 

 

100,000 

 

3,000,000 

 

 

800,000 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง   ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

1. แผนงาน

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

- ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน

โนนทองเมืองใหม  หมูท่ี  10 

- ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน

บุงสิบส่ี 

- ตดิตัง้ไฟสองสวางสาธารณะ

ตามทองถนนภายในชุมชน

ตาํบล 

- กอสรางระบบระบายน้ําภายใน

หมูบานโนนเขวา 

- กอสรางระบบระบายน้ําภายใน

หมูบานโนนทอง 

- ทําประชาคมตําบลเพ่ือกําหนด

แนวทางการพัฒนาตาํบล 

500  ม. 

 

300 ม. 

 

30 จุด 

 

   1,000  

ม. 

 

1,000  ม. 

 

5   ครั้ง 

 

100 ม. 

 

60 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

100 ม. 

 

61 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

100 ม. 

 

62 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

100 ม. 

 

63 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

100 ม. 

 

64 ม. 

 

6  จุด 

 

200 ม. 

 

200 ม. 

 

1  ครั้ง 

30,000 

 

20,000 

 

4,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- 

 

 

 



 
 

 

23 

 

 โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

2. ผนงาน

พัฒนา

แหลงน้ํา 

 

- โครงการขุดสระน้ําบานโนนเข

วา 

- โครงการขุดสระน้ําบานโนน

ทอง 

- โครงการสรางฝายน้ําลนกั้นลํา

หวยหวายพรอมขุดลอกหนา

ฝายสถานท่ีบานโนนทอง 

- โครงการซอมปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมูบานโนนเขวา 

- โครงการซอมปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมูบานโนนทอง 

- โครงการซอมปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมูบานโนนใหม

นาเจริญ 

- โครงการซอมปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมูบานเลา 

- โครงการขดุลอกลําหวยแดง  

บานโนนทอง 

5  แหง 

3  แหง 

1  แหง 

 

 

3,000  ม. 

 

3,000  ม. 

 

3,000  ม. 

 

 

3,000  ม. 

 

1    แหง 

1 แหง 

- 

1  แหง 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

1  แหง 

1,000,000 

- 

350,000 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

300,000 

1 แหง 

1  แหง 

- 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

- 

1,000,000 

1,000,000 

- 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 

1 แหง 

- 

- 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

- 

1,000,000 

- 

- 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 

1 แหง 

1  แหง 

- 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

- 

1,000,000 

1,000,000 

- 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 

1 แหง 

1  แหง 

- 

 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

600  ม. 

 

 

600  ม. 

 

- 

1,000,000 

1,000,000 

- 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

- 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง   ดําเนินการโดยงบประมาณของตนเอง 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

2. แผนงาน

พัฒนา

แหลงน้ํา 

 

- โครงการซอมปรบัปรงุบอบาดาล

ภายในตําบลโนนทอง 

- โครงการขดุเจาะบอบาดาลบาน

โนนเขวา    หมูที ่ 2 

- เสริมสันอางเก็บน้ําตาดโตนบาน

โนนทอง   หมูที ่  1 ใหสูงขึ้น 

- ทําคลองสงน้าํจากอางเกบ็น้าํตาด

โตนเขาสูพ้ืนท่ีทําการเกษตร  หมู  

1 

- สรางฝายน้ําลนลําหวยแดงพรอม

ขุดลอกหนาฝายบานโนนทอง 

-  

30  บอ 

 

1   บอ 

 

1  เมตร 

 

3,000  ม. 

 

1   แหง 

 

10 บอ 

 

- 

 

- 

 

600  ม. 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

- 

11 บอ 

 

1  บอ 

 

- 

 

600  ม. 

 

1  แหง 

20,000 

 

75,000 

 

- 

 

1,000,000 

 

500,000 

12 บอ 

 

- 

 

- 

 

1 ม. 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

- 

13 บอ 

 

- 

 

1 

 

1 ม. 

 

- 

20,000 

 

- 

 

300,000 

 

1,000,000 

 

- 

14 บอ 

 

- 

 

- 

 

1 ม. 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

- 
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 - โครงการสงเสริมการทอผา

พ้ืนเมืองของชาวบานเชิงสําราญ 

- โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตว

ปก 

- โครงการสงเสริมการแปรณรูป

อาหารบานบุงสิบส่ี 

- โครงการสงเสรมิการทําดอกไม

ประดิษฐบานโนนเขวา และ

บานแกงตาดไซ 

- โครงการสงเสรมิอาชีพจกัสาน

บานโนนเขวา   

- โครงการสงเสรมิการเพาะเห็ด

ฟางในโรงเรอืนบานโนนทอง 

- โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ด

ขาวพันธดีชุมชนตําบลโนนทอง 

- โครงการสงเสรมิการอาชีพการ

ปลูกไมผลตาํบลโนนทอง 

1  กลุม 

 

10  กลุม 

1  กลุม 

 

2   กลุม 

 

 

1  กลุม 

 

1   กลุม 

 

1  กลุม 

 

1   กลุม 

1  กลุม 

 

2  กลุม 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 กลุม 

 

- 

40,000 

 

40,000 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

- 

 

- 

 

- 

1  กลุม 

 

1  กลุม 

 

 

1  กลุม 

 

- 

 

- 

 

1  กลุม 

- 

 

- 

20,000 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1  กลุม 

 

- 

 

- 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

3. แผนงาน

พัฒนา

เศษรฐกิจ 

 

- โครงการกอสรางศูนยจําหนาย

สินคาพ้ืนเมืองของตําบล 

- โครงการสงเสรมิและสรางลาน

คาชุมชนตาํบลโนนทอง 

- โครงการจัดงานวันทองเท่ียว

ตาํบลโนนทอง 

- โครงการจางแรงงานราษฎรใน

พ้ืนท่ีทดแทนการจาง

เครื่องจักรกล 

- โครงการแทรกแซงราคาพืชผล

ทางการเกษตร 

- โครงการจดัตัง้เงินกองทุน

หมุนเวียนเพ่ือประกอบอาชีพ

ของหมูบาน 

1 หลัง 
 
 
6 แหง 

5 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

5 กลุม 

- 

 

 

2 แหง 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

- 

 

 

14,000 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

1 หลัง 

 

 

1 แหง 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

1500,00 

 

 

70,00 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

1 หลัง 

 

 

2 แหง 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

- 

 

 

14,000 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

- 

 

 

1 แหง 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

- 

 

 

70,000 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

- 

 

 

- 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 กลุม 

- 

 

 

- 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
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4. แผนงาน

พัฒนาคน

และสังคม 

 

- โครงการปองกันและกําจัดโรค

ไขเลือดออกของตาํบลโนนทอง 

- โครงการปองกันและกําจัดโรค

แลปโตสไปโรซีสของตาํบล 

- โครงการใหทุนการศึกษาแกเด็ก

นักเรียนท่ีเรียนดีแตขาดแคลน

ทุนทรัพยของตําบลโนนทอง 

- โครงการจดังานวนัเดก็เพ่ือ

พัฒนาเด็กและเยาวชนของ

ตาํบล 

- โครงการจดังานวนัลอยกระทง

ของตาํบลโนนทอง 

- โครงการจดังานวนัเขาพรรษา

ของตาํบลโนนทอง 

- โครงการจดังานวนัสงกรานต

ของตาํบลโนนทอง 
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3. แผนงาน

พัฒนาคน

และสังคม 

 

- โครงการจดังานวนัสําคญัของ

ชาติ เชน วันเฉลิมพระชนฯ วัน

จักรี ฯลฯ 

- โครงการใหความรูและจัดตั้ง

หมูบานชุมชนเขม็แขง็ บาน

โนนหนองไฮ  และบานโนนเข

วา 

- โครงการแขงขนักฬีาตานยาเสพ

ติดระดับตําบล 

- โครงการกอสรางลานกฬีาตาน

ยาเสพติดภายในหมูบานของ

ตาํบล 

- โครงการกอสราง

สวนสาธารณะของตาํบลโนน

ทอง 

- โครงการชวยเหลือผูประสพภัย

ธรรมชาตติาง ๆ ของตาํบล 

- โครงการตานยาเสพตดิของ

ตาํบลโนนทอง 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

4.    แผนงาน

พัฒนาคน

และสังคม 

 

 

- โครงการอุดหนนุสวนราชการ

อ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติงานในตําบล 

- โครงการสงเคราะหคนชรา  คน

พิการ  และเงินสงเคราะหผูปวย

จากโรครายแรงของตาํบล 

- โครงการจัดซ้ือเรือทองแบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



 
 

 

30 

 

นวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

5.   แผนงาน

พัฒนา

การเมือง

การบรหิาร 

- โครงการกอสรางหอประชุม

ตาํบลโนนทอง 

- โครงการปรับปรุงจัดหาวัสดุ

ครุภัณฑเพ่ือใชในสํานักงาน 

- โครงการประชาคมตาํบลสัญจร 

- โครงการสรางตาํบลโนนทอง

เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

- โครงการพัฒนาและเพ่ิมขดี

ความสามารถของ สมาชิกสภา  

และพนกังานสวนตาํบล 

- โครงการประชาสัมพันธให

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร

จากทางราชการและแนวทาง

ปฏิบัตงิานของ  อบต 

- โครงการยิ้มแยมแจมใส

ใหบรกิารฉบัไวแกประชาชน 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

5.   แผนงาน

พัฒนา

การเมือง

การบรหิาร 

- โตรงการรณรงคใหความรูใน

ระบอบประชาธิปไตยแก

ประชาชนตาํบลโนนทอง 

 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง- 40,000 1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 40,000 

6.  แผนงาน

พัฒนา

ทรพัยากรธ

รรมชาติ

และ

ส่ิงแวดลอม 

- โครงการจดัหาสถานท่ีสําหรบั

กําจัดขยะของตําบลโนนทอง 

- โครงการอบรมสรางจติสํานกึ

ในการหวงแหนรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

- โครงการจดัทําปาย

ประชาสัมพันธดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

- จัดทําโครงการปลูกและดูแล

รกัษาปาชุมชนบานโนนเขวา 
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แนวทางการพัฒนา   โครงการ / งาน 

ประจําป   2553 - 2557 

องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  (ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและโครงการ  และที่สวนราชการดําเนินการในตําบล) 

แผนงาน โครงการ/งาน เปาหมาย

รวม 

2553 2554 2555 2556 2557 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

6.  แผนงาน

พัฒนา

ทรพัยากรธ

รรมชาติ

และ

ส่ิงแวดลอม 

- โครงการปลูกและดูแลรักษา

ตนไมสองขางทางสายบานโนน

ทอง - บานบุงสิบส่ี 

- โครงการจัดทําและกําหนดแนว

เขตท่ีสาธารณะใหชัดเจน 

- โครงการกอสรางระบบกาํจดั

ขยะของตําบลโนนทอง 

10 ครั้ง 
 
 
 
1,000 

เมตร 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

2  ครั้ง 

 

 

200 เมตร 

12,000 

 

 

30,000 

 

7.   แผนงาน

พัฒนาดาน

อ่ืน ๆ 

- โครงการสงเสรมิและสนบัสนนุ

การทองเท่ียวของตําบล 

- โครงการปรับปรุงและจัดทํา

เสนทางเขาสูสถานท่ีทองเท่ียว

ของตาํบล เชน ภคูิง้  แกงตาด

ไซ   อางเกบ็น้าํตาดโตน  และ

น้ําตกหวยสม 

 

 

1,200 

เมตร 

 

 

 

300 เมตร 

 

 

600,000 

บาท 

 

 

200 เมตร 

 

 

400,000 

บาท 

 

 

200 เมตร 

 

 

600,00 

บาท 

 

 

300 เมตร 

 

 

400,000 

บาท 

 

 

 

200 เมตร 

 

 

 

400,000 

บาท 

 



 14 

บทท่ี 3 
 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิน่ 
 

3.1. หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
3.1.1   การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอําเภอ 
  จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ   สังคม การเมือง   การปกครอง  ตลอดจน

ชีวติการเปนอยูของประชาชนชาวตาํบลโนนทอง  ท่ีไดรบัผลพวงจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน  และนโยบายของรัฐบาล พบวา การพัฒนาตาํบลในชวงแรก 
ๆ รฐับาลไดทุมเทงบประมาณไปในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนสําคญั  เชน  การสรางถนน  การ

ขยายเขตจาํหนายไฟฟา   เนือ่งจากโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทยในอดตี   โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม

ทองถ่ิน  ตาํบล  หมูบาน  ยังอยูในสภาพลาหลัง  ขาดการพัฒนาจากรฐั   จึงจําเปนท่ีรัฐจะตองเนนในการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกอน  เพราะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะเช่ือมตอไปยังการพัฒนาดานอ่ืนๆ 
ในระยะตอมา หลังจากรฐัไดทุมเทงบประมาณไปในดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแลว ไดพจิารณา

เห็นวา  การพัฒนาประเทศท่ีจะใหยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หรอืคน

ในชาติควบคูไปกับดานอ่ืน  ๆดวย ดังนั้น  ในระยะตอๆ มาการจดัทําโครงการเพ่ือการพัฒนาประเทศหรอื

พัฒนา ทองถ่ินจึงใหความสําคัญและทุมเทงบประมาณไปในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากขึ้นจนถึง

ปจจุบัน  ซ่ึงจากการพัฒนาตาํบลโนนทอง ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  แผนพัฒนาจงัหวดั  และแผนพัฒนาอําเภอ  พอสรุปเปนดานตาง ๆ ไดดังนี ้
 

 ดานเศรษฐกิจ   ตําบลโนนทองก็เหมือนกับทองถ่ินอ่ืน  ๆ ในชนบทของประเทศไทย  คือ  การ

เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนไปอยางชาๆ แตตอเนื่องตลอดมา   ขณะเดียวกันก็ไดมีการเปล่ียนแปลง

ระบบการผลิตทางการเกษตรจากการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนมาเปนเพ่ือการคา  และเปนวัตถุดิบ

สําหรบัปอนโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ การผลิตไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาทดแทนการผลิตแบบ

ดั้งเดิมทําใหผลผลิตตอหนวยมากขึ้น เกษตรกรก็มีรายไดมากขึ้นกวาเดิม ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในบาน

ก็มีมากขึ้น รายไดเฉล่ียตอคนตอปของตําบลมีมากขึ้น ในภาพรวมแลวทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นในระดับ

หนึ่ง 
 

 ดานสังคม    ผลพวงจากการพัฒนาในชวงท่ีผานมา  ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม

คอนขางมาก  ประชาชนมีการศึกษามากขึน้ สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนา

อยางเปนระบบ  ประชากรท่ีไมรูหนังสือลดนอยลง   โดยในสวนของแรงงานในทองถ่ินบางสวนไดอพยพ

ไปสูโรงงานอุตสาหกรรมในกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล  ทําใหโครงสรางทางสังคมในชนบท

เปล่ียนแปลงไป  เพราะในตําบลจะมีเพียงคนชรา  และเด็กอยูเฝาบานเปนสวนใหญ   ทําใหครอบครัวขาด

ความอบอุน  ปญหาทางสังคมตางๆ กต็ามมา  การแตกแยกทางครอบครัวมีมากขึ้น ปญหายาเสพติดมีมาก
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ขึ้น  การรับวัฒนธรรมจากตางประเทศก็มีมากขึ้น   ในสวนสาธารณสุข   ไมไดมีการขยายสถานพยาบาล

เพ่ิมเลย   ทําใหประชาชนไดรับบริการทางการแพทยเทาเดิม  ปญหาดานสุขภาพของประชาชนไดรบัการ

ปรับปรุงแกไขจนเปนท่ีนาพอใจในระดับหนึ่ง แตก็ควรท่ีจะมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
 

 ดานการเมืองการปกครอง  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ   และสนใจในกิจกรรมทางการเมือง

มากขึ้นในทุกระดับ แตก็ยังไมมากนัก   เพราะการเลือกตั้งทุกระดับยังมีการซ้ือสิทธิขายเสียงกันอยูในทุก

พ้ืนท่ี  ทําใหไดคนท่ีจะไปทําหนาท่ีผูแทนประชาชนไมมีคุณภาพเทาท่ีควร  การพัฒนาทางดานการเมืองจงึ

ยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก  ยงัคงจะตองเรงพัฒนาตอไป 
 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ในชวงการพัฒนาท่ีผานมา   แทบจะทุกหมูบานของ

ตาํบลโนนทอง ไดมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคอนขางส้ินเปลืองเปนอยางมาก   เนือ่งจาก

ขาดระบบการวางแผนท่ีด ี และไมมีแผนบํารุงรักษา  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลาย

อยางหนัก   ตําบลโนนทองเปนตําบลหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบเหมือนเชนทองถ่ินอ่ืนๆ   แตเนื่องจากเปน

ตําบลท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางอุดมสมบูรณ  กลาวคือ  มีพ้ืนท่ีปาท่ียังคงความอุดมสมบูรณ   
55,000  ไร  หรือคิดเปนรอยละ  75.87  ของพ้ืนท่ีตําบล   ดังนั้นในดานทรัพยากรธรรมชาติตําบล

โนนทอง จึงนับวาโชคดีกวาตําบลอ่ืน ๆ ท่ีทรัพยากรธรรมชาติยังไมถูกทําลายมากนัก  แตส่ิงแวดลอมก็เปน

ปญหาหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาในชวงท่ีผานมา    เนื่องจากความเจริญเติบโตในเขตชุมชนก็ดี  
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรก็ดี  ลวนแตสรางปญหาส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน  ซ่ึงในพ้ืนท่ีของตําบลโนนทอง 
ปจจุบันยังขาดท่ีท้ิงขยะอยู 
 

3.1.2   การพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมของทองถิ่น    
ดานการศึกษา 

เนื่องจากเปนการรองรับภารกิจถายโอนดานการศึกษา   องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง  มี

แนวนโยบายริเริมท่ีจะตองดําเนินการดานการศึกษา  ในชวง ป 2548 – 2552  คือ การจัดการศึกษา

ของเด็กกอนวัยเรียน (ระดับกอนประถมศึกษา)  โดยการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของตําบลขึ้น  เพ่ือเปนการ

บรกิารชุมชน และพัฒนาทางการศึกษาอยางเปนระบบตอไป 
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว 

เนื่องจากตําบลโนนทองมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ  จึงมีสถานท่ี

ทองเท่ียวทางธรรมชาตมิากมาย  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวขึ้นหลายโครงการ  
เพ่ือเปนแหลงท่ีสรางรายไดเขาสูตําบล  และพยายามท่ีจะพัฒนาและสงเสริมศักยภาพใหเปนศูนยกลางการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศนของอําเภอ  และของจังหวัดใหได  โดยโครงการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีเปนความริเริ่ม

ของตาํบลโนนทอง  คือ 
 (1) โครงการปรบัปรงุน้าํตกแกงตาดไซ    บานแกงตาดไซ   หมูท่ี  7   ในแตละปจะมี

นักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก   เดนิทางไปชมความงามธรรมชาตขิองลําน้าํพรม  ท่ีไหลผานโขดหินอยาง

สวยงาม ซ่ึงปจจุบันเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายท้ังภายในอําเภอและภายนอกอําเภอ 
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 (2) โครงการปรบัปรงุอางเกบ็น้าํตาดโตน  และอางเก็บน้ําลําหวยหิน  ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี

ความอุดมสมบูรณไปดวยปาไมธรรมชาติ  ซ่ึงแตละปจะมีนักทองเท่ียวเดินทางไปชมความงามและพักผอน

พอประมาณ 
 (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภูคิ้ง  บานโนนหนองไฮ  ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามมากอีก

แหงหนึง่  มีลักษณะเปนทุงหญาธรรมชาต ิเนื้อท่ีประมาณ 1,500 ไร ทิศเหนือเปนหนาผาสูงชัน สวน

ดานอ่ืนลาดต่ําลงไปตรงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด มีสภาพเปนลานหินกวางยืน่ออกมาจากหนาผา เปนจดุชมววิท่ี

สวยงามมากท่ีสุด จะเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามนาประทับใจ  ในยามเขาและตอนเย็นจะเห็นดวงอาทิตยคอย 
ๆ โผลพนขอบฟาตัดกับหนาผาทีละนิด ๆ  เปนภาพท่ีสวยงามมาก   ภูคิ้ง เปนยอดเขาสูง 1,158 เมตร 
จากระดับน้ําทะเล สูงเปนอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสานรองจากภหูลวง ภูเรือ เขาแหลม และภูกระดึง 
ตามลําดบั ตอนกลางคืนอากาศจะหนาวจัดทุกฤด ู  แหลหินเงิบ จากยอดคิง้เดนิไปทางทิศตะวนัตกตามทาง

ทางชางเดนิเลียบผา ประมาณ 2 กโิลเมตร จะเห็นหินวางซอนกันคลายเพิงหมาแหงน ซ่ึงชาวบานเรียกวา 
หินเงิบ มีหินรูปรางคลายสัตว เชน หินเตา บริเวณนี้เปนแหลงกําเนิดพืชกินแมลง “หมอขาวหมอแกงลิง”  
แหลหินจอง ธรรมชาตินอกจากจะสรรคสรางความงดงมใหแกภูคิ้งแลว ยังเปนสถาปนิกท่ีเช่ียวชาญในปรุง

แตงรปูทรงท่ีแปลกประหลาดแปลกตา หินบางกอนยืนอวดรูปทรงอยางวิจิตรพิสดาร จากแหลหินเงิบ

เดนิทางไปทางทิศตะวนัตกอีกประมาณ 3 กโิลเมตร จะเห็นหินมหัศจรรยวางซอนกัน กอนมหึมา แตมีจุด

ตั้งเล็ ๆ เทากําปนเทานั้น ชาวบานเรียกวา “หินจอง” หมายถึง รมในภาษาถ่ิน บางคนก็เรียกวา แหลหินตัง้ 
หรอืแหลพรานออน บริเวณนี้จะมีลักษณะเปนทุงหญาสลับหินสวนธรรมชาต ิเนื้อท่ีประมาณ 200 ไร มี
กุหลาบขาวขึ้นตามซอกหิน จะออกดอกชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ทิศเหนือเปนหนาผาสูงชัน มีตนคอ 
(พืชในตระกูลปาลมมีลักษณะคลายตนตาล) สูงกวา 30 เมตร อยูใตหนาผา มีชะงอนหินยื่นออกมาจาก

หนาผา เปนจุดชมวิวในแตละปจะมีนักทองเท่ียวไปเยี่ยมชมความงามไมนอยกวา  50,000  คน 
3.1.3 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา 
ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 
ก. ดานเศรษฐกิจ  ผลการพัฒนาเศรษฐกจิในแผนพัฒนาตาํบลท่ีผานมาไดมีการนาํโครงการจาก

แผนพัฒนาดังกลาวมาใชพัฒนาเปนจํานวนนอย  เม่ือเทียบกับการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เพราะ

งบประมาณของทองถ่ินมีจํานวนจํากัด  และปญหาการคมนาคมเปนปญหาหลักท่ีจะตองดําเนินการแกไข

กอนของชุมชน จงึทําใหการดาํเนนิการตามแผนการพัฒนาดานเศรษฐกจิ ไมไดดาํเนนิการตามแผนมากนกั  
ประกอบกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจมีขอกําจัดเพราะ   การประกอบอาชีพของประชาชนประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลัก ราคาผลผลิตขึ้นอยูกับราคาของทองตลาด   แตตนทุนการผลิตสูง   เกษตรกรมีภาระ

หนี้สินเพ่ิมขึ้น  คาครองชีพสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจประเทศ จึงสงผลใหการพัฒนาดานนี้เปนไปแบบคอย  
ๆ เปน  คอย ๆ ไป  สมควรท่ีจะไดรับการพัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป   ถึงแมวาองคการบรหิาร

สวนตําบลจะพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว  ของตําบลในระยะนี้  เพ่ือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ตาํบลกต็ามที  แตเปนชวงแรกของการพัฒนาจึงทําใหแหลงทองเท่ียวของตําบลยังไมเปนท่ีรูจักแพรห 0ล 0า

ยของคนท่ัวไปมากนัก  สมควรท่ีจะเรงพัฒนาดานการทองเท่ียวของตําบลตอไป 
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ข. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ผลการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาตาํบลท่ีผานมาการ

คมนาคมไดรบัการนาํมาปฏิบัตคิอนขางมาก เพราะเปนปญหาเรงดวนของชุมชนท่ีจะตองดําเนินการ ในการ

แกไขปญหาการคมนาคมของประชาชนในตาํบล   ถนนภายในหมูบาน  ไดรบัการพัฒนาเปนอยางมาก  
โดยเฉพาะเสนทางหลักภายในหมูบาน    ทําใหเสนทางขนสงผลผลิตในตําบลไดรับความสะดวกเพ่ิมขึ้น   
แตยังคงมีความตองการความจําเปนอีกจํานวนมากท่ียังตองพัฒนา  สวนการพัฒนาดานแหลงน้ําก็ไดรับการ

พัฒนาคอนขางมาก เนือ่งจากตองรองรบัภาคเกษตรกรรม  โดยมีท้ังการกอสรางฝาย  การขดุลอก  สําหรับ

การจัดทําประปาหมูบาน   แตยงัไมเพียงพอกบัความตองการของพ้ืน   สุดทายในเรือ่งของไฟฟา  ได

ดาํเนนิการตามแผนพัฒนาเปนอยางมากในเรือ่งของการซอมไฟสองสวางสาธารณะ สวนการขยายเขตไฟฟา

ก็มีเปนจํานวนพอสมควร   ดานโทรศัพทยังไมการพัฒนาเลยเพราะการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดแปร

รปูไปเปนของเอกชนแลว โดยภาพรวมแลวการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานในแผนพัฒนาท่ีผานมา  ไดมี

การพัฒนาเปนจํานวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบเปนรอยละของการพัฒนาท้ังหมด 
ค. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

  (ก) ดานสังคม   ผลการพัฒนาดานสังคมตามแผนท่ีผานมาทําใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา

กิจกรรม   โดยมีการจัดตั้งกลุมสตรี    กลุมเยาวชน   จัดกิจกรรมของเด็ก   เยาวชน   และสนับสนุนศูนย

สงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน   สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม  การแกไขปญหายาเสพตดิ  และการ

แกไขปญหาการใชความรนุแรงของเยาวชนในตาํบล อยางตอเนือ่งจงึทําใหสามารถพัฒนาขดีความสามารถ

ของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตนเอง  มีการเอ้ืออาทรในชุมชนในระดับหนึ่ง  ผูดอยโอกาสไดรับการดูแล  
แตก็ยังมีขอจํากัดเพราะงบประมาณของ  อบต.มีจํากัดทําใหไมสามารถบริการและพัฒนาดานนี้ไดอยาง

สมบูรณ   ควรมีโครงการพัฒนาดานสังคมในลักษณะท่ีใหชวยเหลือตนเองได และภาครัฐควรคอยใหความ

ชวยเหลือ  คาํปรกึษาแกชมุชน  เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางแทจรงิตอไป 
  (ข) ดานคุณภาพชีวิต  ผลการพัฒนาตามแผนท่ีผานมาไดมีการพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน  
มีการจดับรกิารสาธารณสุข  โดยไดจัดทําการควบคุมและปองกันโรค   รวมท้ังมีการสงเสริมสุขภาพ  ของ

ประชาชนอยางตอเนื่อง   มีการจัดโครงการรณรงคใหประชาชนมีความรูในเรื่องสุขภาพ   การออกกําลัง

กาย  การปองกนัยาเสพตดิ   กระจายลงสูหมูบานไดอยางคอนขางท่ัวถึง   ทําใหสภาพภาวะอัตราการเกดิ

โรค  และการตายมีปริมาณนอยลง   การรวมมือของชุมชนในการทํากจิกรรมตางๆ  มีมากขึ้น   ควรท่ีจะ

ไดรบัการพัฒนาตอไป 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ผลการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในแผนท่ีผานมาไดมีการสงเสริมให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยทําใหประชาชนเกิดความ

ตระหนัก และรูสึกหวงแหนเห็นถึงประโยชนของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  มีการจัดตั้งกลุมเพ่ือกําหนด

เขตปาชุมชนของหมูบาน  ประชาชนเขามารวมกลุมปลูกปา  อนุรักษปาไมตนน้ําลําธาร  นอกจากนี้ยังมี

โครงการปลูกตนไมบรเิวณสองขางทาง และในบรเิวณท่ีสาธารณะตาง ๆ   ท้ังนีค้วรมีการจดัสรรงบประมาณ

สนับสนุนงานดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมากขึ้นกวาท่ีไดรับ  เนื่องจากทองถ่ิน
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และชุมชนตางๆ กําลังขยายตัวเพ่ิมขึ้น  การใชทรัพยากรธรรมชาติมีมากสงผลใหส่ิงแวดลอมมีปญหามากขึ้น

เปนลําดับ  เปนผลใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดคงสภาพอยูได  และมีจํานวนผูบุกรุกปาไมใน

ปริมาณท่ีนอยลง  ตอไปทองถ่ินควรดําเนินการในเชิงรุกโดยการจัดทําแนวเขตใหชัดเจน 

 
3.2   ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา   
  3.2.1  ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ทองถิ่น  พอจะสรุปไดดังนี ้
 

        (1) ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน   
 

      ดานการเกษตรกรรม  ตาํบลโนนทองมีรายไดมากกวาครึง่หนึง่เปนรายไดมาจากภาค

เกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ  ขาว  ออย   พรกิ  แตเนือ่งจากสภาพภมิูประเทศของตาํบลไม

เอ้ืออํานวยในการทําเกษตรกรรมเพราะสวนใหญจะเปนภูเขา และมีเปนจํานวนนอย  ประกอบกบัปรมิาณ

น้ําฝนในแตละปไมแนนอน กลาวคือ บางปมฝีนนอย  แตบางป  กลับมีฝนมากทําใหน้ําทวม  จงึทําให

ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหายอยูเสมอ  เพ่ือเปนการแกไขปญหานี้ประชาชนมีความตองการท่ีจะ

ใหหนวยงานของรัฐ ไดพฒันาในเรือ่งดงักลาว  ไดแกการกอสรางฝายเก็บน้ําแบบขั้นบันได ตามเชิงไหล

เขา  กอสร างสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  รวมท้ังยังมีความตองการใหขุดลอกแหลงน้ําตามธรรมชาติเพ่ือใชใน

การเกษตร อีกเปนจํานวนมาก  และไดคาดหมายวาหากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลวประชาชนจะ

มีรายไดท่ีเพ่ิมมากขึ้น  และสามารถทําการเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

     ดานการคาและการตลาด  เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิดในแต

ละปมีความไมแนนอน  ปใดผลผลิตพืชชนิดใดราคาด ีปตอไปเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพ่ิมขึ้นทันที  
ทําใหผลผลิตมากเกนิความตองการ  ระดับราคาจึงตกต่ํา  ประกอบกบัเกษตรกรไมยอมเกบ็พืชผลไวรอ

ราคา  มักจะนําออกขายทันที  ทําใหผลผลิตออกสูตลาดพรอมกัน  ทําใหขายพืชผลไดในราคาคอนขางต่ํา  
โดยผูซ้ือจะเปนผูกําหนดราคา  เกษตรกรไมมีอํานาจตอรองราคาแตอยางไร  ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกเอารัด

เอาเปรยีบไดงาย และตกเปนเบ้ียลางของพอคาคนกลางตลอดมา  เพ่ือเปนการแกไขปญหานี้ประชาชนมี

ความตองการท่ีจะใหหนวยงานของรัฐ ไดพฒันาในเรือ่งดงักลาว  โดยการจดัหาแหลงตลาดให  กอสราง

ลานคาชุมชน  กอสรางแหลงหรือสถานท่ีสําหรับจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑตําบล   ซ่ึงไดคาดหมายวา

หากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลวประชาชนจะมีรายไดท่ีเพ่ิมมากขึ้น  และสามารถเปนสถานท่ี

จาํหนายสินคาทางการเกษตรไดเปนอยางด ี
   ดานการคมนาคมขนสง  โดยภาพรวม  การคมนาคมเช่ือมโยงระหวางหมูบาน  ตาํบล  
และอําเภอ  มีโครงขายคมนาคมท่ัวถึง  มีทางหลวงชนบท  เช่ือมตอกัน สวนทางดานทิศตะวันตกของ

ตาํบล  ซ่ึงเปนท่ีสูงและภูเขาซ่ึงเปนเสนทางปดไมสามารถเช่ือมตอกับชุมชนอ่ืนได  จงึทําใหเปนชุมชนท่ีมี

เสนทางสายหลักท่ีเขาสูตําบลไดเพียงเสนทางเดียว   เสนทางการคมนาคมระหวางหมูบาน  ตาํบล  ในบาง

แหงไมสามารถใชไดตลอดทุกฤดกูาล  เสนทางในชนบทจะใชไดดีเฉพาะฤดูแลง  ดังนั้น  เพ่ือเปนการ
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แกไขปญหานี้ประชาชนมีความตองการท่ีจะใหหนวยงานของรัฐ ไดกอสรางเสนทางจากบานกลางไปถึง

เขื่อนหวยกุมเพ่ือเปนเสนทางท่ีเช่ือมตอระหวางตําบลโนนทอง  และตาํบลหนองโพนงาม   รวมท้ังใหทํา

การพัฒนาดานการคมนาคมจากถนนลูกรงัภายในหมูบาน ใหกอสรางใหมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สวนเสนทางสูแหลงทองเท่ียวไดแก ภูคิ้ง  และอางเก็บน้ําตาดโตน ตองการใหสรางเปนถนนลาดยาง   ซ่ึง

ไดคาดหมายวาหากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลวประชาชนจะมีถนนท่ีสามารถใชการไดดีในทุก

ฤดกูาล  
  ดานน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค  โดยภาพรวมของตําบลโนนทองน้ําอุปโภคและบริโภคแมไม

เปนปญหาใหญนัก เพราะในพ้ืนท่ีของตําบลมีแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการนี้อยางพอเพียงตลอดป แต

ปญหาท่ีสําคัญของดานดังกลาวคือ  ขาดระบบน้ําสะอาด เพราะจากปจจุบันจะเห็นไดวาตําบลโนนทอง ใช

น้ําอุปโภคบริโภคจากระบบประปาภูเขาเปนสวนใหญ  คือใชน้ําจากประปาภูเขาเปนจํานวน  7   หมูบาน  
เม่ือถึงฤดูแลงทําใหการจายน้ําไมสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํามี

จํานวนนอย  แตเม่ือถึงฤดูฝนคุณภาพน้ําจะไมดีน้ําจะเปนสีแดง    ดังนั้น  เพ่ือเปนการแกไขปญหานี้

ประชาชนมีความตองการท่ีจะใหดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาดโดยเฉพาะชุมชนท่ีมีขนาดใหญ  เชน  
บานโนนทอง   และบานโนนเขวา    ซ่ึงไดคาดหมายวาหากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลว

ประชาชนจะมีน้ําอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพและไมขาดแคลนในทุกฤดูกาล   
 

      ดานการบริการดานไฟฟา  โทรศัพท  การบรกิารขยายเขตจาํหนายไฟฟาในตาํบลโนน

ทองยังไมท่ัวถึงครบทุกหลังคาเรือน  เพราะบานเรือนอยูหางไกลการขยายเขตจึงยังไมท่ัวถึง  โดยเฉพาะ

ชุมชนบานโนนขามปอม  (บานรมิพรม)   จํานวน  8   หลังคาเรอืน  ซ่ึงตั้งอยูในท่ีหางไกลจากชุมชนทํา

ใหไมสามารถบรกิารดานไฟฟาไดอยางท่ัวถึง    สําหรับการบริการโทรศัพท  จาํนวนเลขหมายไมเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน  การบริการโทรศัพทในทองถ่ินมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองขยายการ

บริการใหท่ัวถึง เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการตดิตอส่ือสารระหวางแรงงานท่ีอพยพไปทํางานท่ี

จังหวัดอ่ืนกับครอบครัว  เพ่ือเปนการแกไขปญหานี้ประชาชนมีความตองการท่ีจะใหดําเนินการขยายเขต

ไฟฟาเขาใหครบทุกหลังคาเรอืน  รวมท้ังการขยายเลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐานใหถึงพ้ืนท่ีตําบลโนนทอง   
ซ่ึงไดคาดวาหากดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดแลวประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 

(2)  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

      ดานประชากรของตําบลโนนทอง  ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม  และ

สวนหนึ่งไดอพยพยายถ่ินฐานออกไปรับจางขายแรงงานท้ังในและตางประเทศ  สามารถสงเงินมาชวยเหลือ

ครอบครัวไดเปนอยางด ี แตแรงงานสวนใหญยังขาดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ   กลุมผูสําเร็จ

การศึกษาบางสาขาวชิากไ็มสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน  ทําใหยังมีการวางงานอยู

คอนขางมาก  สาเหตสํุาคญัสวนหนึง่มาจากการเลือกงานของผูวางงานมากเกนิไป  จนไมอยากทํา งานใน

สาขาอ่ืนซ่ึงไมตรงกับท่ีไดเลาเรียนมา  ท้ังๆ ท่ีอาจจะมีรายไดมากกวา 
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     ดานการศึกษา  ปจจุบันตําบลโนนทอง สามารถใหบริการการศึกษาในระดับกอน

ประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  เทานั้น  ดังนั้น  ผูท่ีตองการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นจึงมีความ

จําเปนตองเดินทางไปเรียนตอระดับมัธยมศึกษาท่ีอําเภอ หรือจังหวัดอ่ืน ๆ   แตปญหาท่ีนาเปนหวงคือ  ทํา

อยางไรเยาวชนท่ีอยูในวัยเรียนจะไดมีโอกาสเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นไดมากขึ้น  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี

คณุภาพตามท่ีตลาดแรงงานตองการ 
 

     ดานสาธารณสุข ถึงแมทองถ่ินจะทุมเทงบประมาณไปในดานการใหบริการดานการ

สาธารณสุขในแตละปเปนจํานวนไมนอยก็ตาม  แตก็ไมสามารถท่ีจะบริการประชาชนไดอยางเพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขอจํากัดการขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยท่ีจําเปน

สวนภาวะเจ็บปวยของประชากรสวนใหญ  ยังคงมีการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบ

ยอยอาหาร  โรคติดเช้ือ  อุบัติเหตุ  เปนตน  ดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  มีปญหาดานการกําจัดขยะมูลฝอย    
และสุขลักษณะของบานเรือนท่ีอยูอาศัย 
 

  ดานการเมือง การบริหาร  ในชวงท่ีผานมาประชาชนชาวตาํบลโนนทอง มีการตื่นตัวทาง

การเมืองพอสมควร  โดยไดมีการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  ท้ังในระดับชาต ิ ระดับทองถ่ิน บอยครั้ง

ขึ้น อยางไรกต็าม  ปญหาทางดานการเมืองยงัจะตองมีการพัฒนาอีกมาก  เนื่องจากท่ีผานมาการซ้ือสิทธิ

ขายเสียงยังคงมีปรากฏอยูในตําบลโนนทอง  จนตองมีการเลือกตั้งถึง  2  รอบ ท้ังการเลือกตั้ง ส.ว. และ 
ส.ส.  
 

         (3)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

     ดานลักษณะภูมิประเทศ  ตาํบลโนนทอง มีลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนขอจํากัดตอการ

พัฒนาท่ีสําคัญ  คือ  มีเทือกเขาสูงกั้นอยูเกือบทุกดาน ท้ัง ทิศดานตะวันตก   ทิศเหนอื  และทิศใตของ

ตาํบล   ซ่ึงเทือกเขาดงักลาวจะขวางกัน้ทางลม  และฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ท่ีจะ

พัดผานเขามายังพ้ืนท่ีของตําบล   จึงสงผลตออุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนท่ีจะตกในตําบล  ฤดหูนาวอากาศ

จะหนาวมาก ฤดูรอนอากาศก็จะรอนจัด  แตในฤดูฝนจะมีปริมาณฝนตกคอนขางนอย  ปญหาสภาวะความ

แหงแลงยังเปนปญหาสําคัญของตําบล  ดังนั้นความตองการท่ีจะใหสรางอางเก็บน้ํายังคงมีอยู  ซ่ึงทองถ่ิน

ควรจะตัดสินใจใหมีการกอสรางตอไป  
      ปญหาแหลงน้ํา   แมวาตาํบลโนนทอง จะเปนพ้ืนท่ีตนน้ําท่ีสําคัญ คือลําน้ําพรม   แต

เนื่องจากขอจํากัดดานสภาพพ้ืนท่ีของตําบล ท่ีตั้งอยูในหุบเขาและเปนท่ีราบสูง  จงึทําใหฝนท่ีตกลงมาไหล

ลงสูท่ีต่ําอยางรวดเร็ว ประกอบกับขาดพ้ืนท่ีลุมสําหรับเก็บกักน้ํา  บึง  และหนองน้ําท่ีมีอยูไมสามารถเก็บ

กักน้ําไดท้ังหมด  เนื่องจากลักษณะดินไมอุมน้ํา  แหลงน้าํตางๆ จึงมักจะแหงขอดในหนาแลง 
     การประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงสวนใหญอาศัยน้ําฝน  จึงประสบปญหาขาดแคลนน้ํา

เพ่ือการเพาะปลูก   โดยเฉพาะปญหาความแหงแลงจากสภาวะฝนท้ิงชวงในหลายปท่ีผานมา   ทําความ

เสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรของตาํบลเปนอยางมาก   สวนแหลงน้ําชลประทานขนาดเล็ก   (เขื่อน

ชลประทานน้าํพรมบานโนนเขวา )  รวมท้ังสถานีสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย   ไมสามารถกระจายได
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ท่ัวถึง  และไมสามารถสงน้ําไดเต็มพ้ืนท่ีโครงการเนื่องจากปริมาณน้ําไมเพียงพอ   พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีไดรับ

น้ําจากโครงการชลประทานเพ่ือชวยเหลือการเกษตรกรรม  คิดเปนสวนนอยซ่ึงถือวาอยูในเกณฑต่ํา  หากมี

การสรางอางเก็บน้ําแบบขั้นบันได  ตามเชิงเขาจะสามารถแกปญหาได 
     ปญหาปาไมถูกทําลาย  ปจจุบันพ้ืนท่ีปาไมไดถูกทําลายเปล่ียนสภาพเปนปาเส่ือมโทรม  
และใชเปนพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางตอนใตของตําบล ในบรเิวณปาสงวนแหงชาติ  ซ่ึงถูก

เปล่ียนสภาพเปนพ้ืนท่ีทํานาและปลูกพืชไรจนหมดสภาพปาไม  และจากผลการตัดไมทําลายปา  ทําใหเกิด

การพังทะลายของดนิ  ในหลายพ้ืนท่ีในชวงฤดูฝน  
 3.2.1  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค  SWOT Analysis  
 

        (1) ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน   
 

      ดานการเกษตรกรรม  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ

การพัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT Analysis 
ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาในอนาคตดานการเกษตร  โดยใหทองถ่ิน  ไดพฒันาในเรือ่งการกอสรางอาง

เก็บน้ํา  ฝายเก็บน้ํา  แบบขัน้บันได บรเิวณเชิงเขา  กอส0รา0งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  รวมท้ังยังมีความ

ตองการใหขุดลอกแหลงน้ําตามธรรมชาติเพ่ือใชในการเกษตร  ถึงแมวาทองถ่ินจะมีงบประมาณเปนจํานวน

จํากัด แตในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการแกไขปญหานี้ตอไป  เพ่ือท่ีจะใหประชาชนมี

รายไดท่ีเพ่ิมมากขึ้น  และสามารถทําการเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  ดานการคาและการตลาด  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT 
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาในอนาคตดานการคาและการตลาด  โดยใหทองถ่ินจัดหาแหลง

ตลาดโดยการประชาสัมพันธผานทาง  Web Site   กอสรางลานคาชุมชน หรือสถานท่ีสําหรับจําหนาย

สินคาหรือผลิตภัณฑตําบล   เพ่ือท่ีจะใหประชาชนมีชองทางจําหนายสินคาท่ีหลากหลายขึ้น   ถึงแมวา

ทองถ่ินจะมีงบประมาณเปนจํานวนจํากัด แตในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการแกไข

ปญหานี้ตอไป  เพ่ือท่ีจะใหประชาชนมีรายไดท่ีเพ่ิมมากขึ้น   
   ดานการคมนาคมขนสง  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT 
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาในอนาคตดานการคมนาคมและการขนสงโดยให ทองถ่ิน

พัฒนาดานการคมนาคมจากถนนลูกรงัภายในหมูบาน ใหกอสรางใหมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพ่ือใหสามารถใชการไดดีในทุกฤดูกาล   สวนการปองกันอุบัติเหตุไดใหทองถ่ินจัดทําปายเตือนตาง ๆ 
รวมท้ังจัดทําโครงการปองกันอุบัติภัยทางทองถนนดวย  ถึงแมวาจะตองใชเงินเปนจํานวนมากในแตละป  
และทองถ่ินมีงบประมาณจํานวนจํากัด แตในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการแกไขปญหา

นี้ตอไป   
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  ดานน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT 
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาตาํบลโนนทองดานน้าํอุปโภคและบรโิภค โดยใหทองถ่ิน

ดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาดโดยเฉพาะชุมชนท่ีมีขนาดใหญ  เชน  บานโนนทอง   และบานโนนเข

วา   เพ่ือใหประชาชนมีระบบน้ําอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพและไมขาดแคลนในทุกฤดูกาล   ซ่ึงทองถ่ินมี

งบประมาณจํานวนจํากัด แตในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลจะไดดําเนินการแกไขปญหานี้ตอไป  โดย

การประสานของบประมาณจากสวนราชการอ่ืน ๆ ตอไป   
 

      ดานการบริการดานไฟฟา  โทรศัพท  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  
SWOT Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาตาํบลโนนทองดานการบรกิารไฟฟา  โทรศัพท  
โดยชุมชนตองการท่ีจะใหทองถ่ินเปนผูประสานหรือจายคาขยายเขตไฟฟาใหแกประชาชนท่ีไฟฟายังไม

สามารถบรกิารไปไดถึง สวนดานโทรศัพทชมุชนกม็คีวามตองการระบบโทรศัพทพืน้ฐาน เพราะปจจุบัน

นับวามีความจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน  โดยใหทองถ่ินดําเนินการประสานกับบริษัท ทศท คอรเปอร

เรช่ัน  ในการขยายคูสายโทรศัพท    ซ่ึงทองถ่ินจะไดดําเนินการประสานจากสวนอ่ืน ๆ ตอไป 
  

 

(2)  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

   ดานประชากรของตําบลโนนทอง  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT 
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาตาํบลดานประชากรของตาํบลวามีความตองการท่ีจะใหรฐับาล 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแกไขปญหาการไมมีงานทําของประชาชน  ซ่ึงการแกไขปญหา

ดังกลาวเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพียงลําพังคงไมสามารถแกไขปญหา

ดงักลาวไดมากนกั ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลจะนําความตองการและปญหานี้เสนอใหระดับสูงขึ้น

รบัทราบตอไป 

     ดานการศึกษา  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT Analysis ทําให

ทราบโอกาสการพัฒนาตาํบลโนนทองดานการศึกษา วาประชาชนสวนใหญมีความเห็นให อบต.ดําเนินการ

จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในตําบล เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหกาวทันกับภาวะการถายโอน

ภารกจิ และคณะผูบริหารโรงเรียนทุกแหงก็มีความเห็นดวยท่ีจะใหทองถ่ินดําเนินการเรื่องการศึกษา ซ่ึง

ทองถ่ินก็มีแนวนโยบาย ท่ีจะดําเนินการในดานการจัดการศึกษากอนวัยเรียนอยูแลว นับวาเปนจุดแข็งของ

ตําบลท่ีประชาชนและคณะผูบริหารโรงเรียนทุกแหงใหการสนับสนุน และในอนาคตองคการบรหิารสวน

ตําบลจะไดดําเนินการจัดการศึกษาระดับนี้ตอไป   
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     ดานสาธารณสุข  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT Analysis ทําให

ทราบโอกาสการพัฒนาตาํบลโนนทองดานสาธารณสุขวาใหทองถ่ินดาํเนนิการดานสาธารณสุขในดานการ

ปองกันและระงับโรคติดตอ และดานการสงเสริมสุขภาพ เพราะลําพังคอยเพียงแตสาธารณสุข การแกไข

ปญหาดานการควบคุมและระงับโรคติดตอ คงไมทนัเวลา ซ่ึงในแตละปท่ีผานมากองคการบริหารสวน

ตําบลไดดําเนินการเปนไปดวยความรวดเร็ว แตก็ไมสามารถท่ีจะบริการประชาชนไดอยางเพียงพอ  และมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากขอจํากัดการขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะได

ดําเนินการในดานนี้ตอไป และจะพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม  
 

  ดานการเมือง การบริหาร  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT 
Analysis ทําใหทราบโอกาสการพัฒนาตาํบลโนนทองดานการเมืองการบรหิาร ทําใหทราบวา

ประชาชนสวนใหญไมสนใจการเขามามีสวนรวมในการเมืองการบริหารกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มากนกั และอีกประการหนึ่งค อื  อยากเขามามีสวนรวมแตไมรูวาจะตองทําตัวอยางไร  และไดใหองคการ

บริหารสวนตําบลประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ในดานการท่ีจะเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

การทํางานของ อบต.ใหมากกวานี ้ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการแกไขและปรับปรุงใหเปนไป

ตามความตองการของทองถ่ินตอไป สวนในดานการบริหารงานนั้น เครื่องมือเครื่องใชในองคการบริหาร

สวนตําบลควรมีเพียงพอและมีสภาพท่ีสามารถบริการประชาชนไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 

         (3)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

     ดานแหลงน้ํา   จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT Analysis ทําให

ทราบโอกาสการพัฒนาตาํบลโนนทองดานแหลงน้าํ วาถึงแมวาตําบลโนนทอง จะเปนพ้ืนท่ีตนน้ําท่ีสําคัญ 
คือลําน้ําพรม   แตเนื่องจากขอจํากัดดานสภาพพ้ืนท่ีของตําบล ท่ีตั้งอยูในหุบเขาและเปนท่ีราบสูง  จงึทําให

ฝนท่ีตกลงมาไหลลงสูท่ีต่ําอยางรวดเร็ว ประกอบกับขาดพ้ืนท่ีลุมสําหรับเก็บกักน้ํา  การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมซ่ึงสวนใหญอาศัยน้ําฝน  จึงประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเพาะปลูก  โดยเฉพาะปญหา

ความแหงแลงจากสภาวะฝนท้ิงชวง ทําความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรของตาํบลเปนอยางมาก   
สวนแหลงน้ําชลประทานขนาดเล็ก   (เขื่อนชลประทานน้ําพรมบานโนนเขวา) ไมสามารถกระจายได

ท่ัวถึง  เพราะพ้ืนท่ีเพราะปลูกสวนใหญของตําบลโนนทอง อยูนอกบรเิวณโครงการระบบชลประทาน ซ่ึง

ตั้งอยูในบริเวณท่ีราบสูงเชิงเขา  ทําใหน้ําไหลลงสูท่ีราบลุมอยางรวดเร็ว ซ่ึงแนวทางท่ีใหแกไขคือให

กอสรางอางเก็บน้ํา หรือฝายบริเวณท่ีราบลุมเชิงเขา และทําการขดุลอกแหลงน้าํตามธรรมชาต ิซ่ึงองคการ

บรหิารสวนตาํบลจะไดพจิารณาดาํเนนิการตอไป 
     ดานปาไม  จากการท่ีได ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา

ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT Analysis ทําใหทราบ

โอกาสการพัฒนาตาํบลโนนทองดานปาไม ไดวาเห็นควรใหชุมชนทําการอนุรักษปาไมไวใชสอยภายใน
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ชุมชน มีการบรหิารจดัการปาไมเอง โดยดาํเนนิการตามโครงการปาชุมชน  การปลูกปาทดแทนในท่ี

สาธารณะหรือบริเวณสองขางทางใหรมรื่น  รวมท้ังใหสรางจิตสํานึกใหประชาชนหวงแหนหรือรักษาปาไม

ไวเพ่ือลูกหลานตอไป  และใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติวาดวยการรักษาปาไมไวโดยเฉพาะ  
ซ่ึงองคการบรหิารสวนตาํบลจะดาํเนนิการแกไขตามแนวทางดงักลาวตอไป  เพราะปญหาดังกลาวเปน

ปญหาหนึ่งท่ีสมควรแกไข 
 
 

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



 

 

บทท่ี  4 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนาตําบลโนนทอง   (พ.ศ.2553 - 2557) 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลสภาพท่ัวไป  ปญหาและความตองการของประชาชนตามประเดน็การพัฒนา

ตาํบล  ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของตาํบล  และ

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตาํบล ท่ีไดจากการรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาตาํบลแบบบูรณาการ ใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ และแนวทางการพัฒนาจงัหวดั  สามารถสรุปเปนวิสัยทัศนการพัฒนาตําบลโนน

ทอง  ( พ.ศ. 2553 – 2557 )  ดังนี้ 
 

  “ ชาวตาํบลโนนทองมีคณุภาพชีวติท่ีด ี  เศรษฐกจิด ี  การศึกษาด ี   โครงสรางพ้ืนฐานไดรบัการพัฒนา     

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ” 

4.2. พันธกิจการพัฒนาตําบลโนนทอง 

 จากวสัิยทัศนการพัฒนาตาํบลโนนทอง  ( พ.ศ. 2553 - 2557 ) สามารถกาํหนด พันธกจิ หรอืภารกจิหลัก

ในประเด็นสําคัญได   5   ประการ  ดงันี ้

1) ประชาชนในตําบลตองมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
2) สงเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน  
3) สงเสริมการศึกษา 
4) โครงสรางพ้ืนฐานไดรบัการปรบัปรงุพัฒนา 
5) คุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.3  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังทางสุขภาพอนามัย และทางสังคม 
2) ประชาชนมีอาชีพและรายไดท่ีพอเพียง   
3) การศึกษาของประชาชนทุกระดับตองมีอยางท่ัวถึง รวมท้ังปลูกฝงและสงเสริมใหประชาชนมี

คุณธรรม  จริยธรรม และรวมกันอนุรักษวัฒนธรรม 
4) โครงสรางพ้ืนฐานมีเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
5) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตองด ี
6) พัฒนาประสิทธิภาพการการเมืองและการบรหิารจดัการ 



บทท่ี  5 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
 

  จากวิสัยทัศนการพัฒนาสวนตําบล ( พ.ศ.  2553 – 2557 )  ภารกจิ  วัตถุประสงค  และเปาหมายการพัฒนา

สวนตําบล  ดงักลาวสามารถนาํมากาํหนดกลยทุธและแนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตาํบลดงันี ้
 

 ยุทธศาสตรที ่1  การแกไขปญหาความยากจน   
 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล 

1. พัฒนาศักยภาพและ

เพ่ิมขดีความสามารถของ

คนจนในการแกไข

ปญหาความยากจนบน

พ้ืนฐานของการ

พ่ึงตนเอง  เพ่ือนําไปสู

การพัฒนาท่ีสมดุล  มี

คณุภาพ  เพ่ือมุงไปสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. การเพ่ิมศักยภาพและ

โอกาสของคนจน 

1.1. สงเสริมนโยบายเศรษฐกิจ 

มหภาคใหเอ้ือตอการแกไขปญหา

ความยากจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. การเสรมิสรางศักยภาพและ

กระบวนการเรียนรู 

 

 

- สงเสริมการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจท่ีคน

จนสวนใหญพ่ึงพิง เชน ภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การเกษตร ภาคการกอสรางและภาค

บรกิาร 

- สงเสรมิการพัฒนาดานคณุภาพแรงงาน ทุน และ

ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตเพ่ือเปนการ

สราง รายไดสูภาคการผลิตตาง  ๆ

- เนนการลงทุนดานการพัฒนาคน ส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิใหสมดุลกับการลงทุนดาน

กายภาพ 

- กระจายแหลงเงินทุนดอกเบ้ียต่ําสูกลุมเปาหมาย

คนยากจนและผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง  และ

ปรับปรุงหนี้นอกระบบของเกษตรกรใหเขาสูระบบ

ใหมากขึ้น 

- ใหบรกิารพ้ืนฐานทางสังคม ท้ังดานสาธารณสุข

พ้ืนฐานและโอกาสทางการศึกษา แกกลุมเปาหมาย

คนจนและผูดอยโอกาส 

-เพ่ิมบทบาททองถ่ิน องคกรพัฒนาสังคม และภาค

ประชาสังคม ในการเปนพันธมิตรสรางทุนทาง

สังคมเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
 

- สงเสริมภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ิน  โดย

พัฒนาเครือขายองคความรู  สนับสนุนการจัดทํา

แผนแมบทเทคโนโลยีพ้ืนบาน และสงเสรมิการ

วิจัยและการพัฒนาของทองถ่ิน 

- พัฒนากระบวนการเรียนรูของคนจน และสนบั 

สนุนการเปดเวทีประชาคมทองถ่ิน 
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วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล 

  

 

 

 
 

2.2 การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก

ใหเขมแขง็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3. การสงเสรมิ/สรางความ

เขมแขง็เศรษฐกจิชุมชน 

- ขยายเครือขายการเรียนรูของชุมชน โดยสงเสริม

การถายทอดความรูจากปราชญชาวบาน  ผูนํา

ชุมชน  ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการเขาถึง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมใหคนในชุมชน 
 

- เรงรัดการแกปญหาท่ีดินทํากินใหกับเกษตรกรท่ี

ยากจน โดยการจัดท่ีดินทํากินใหกับเกษตรกรท่ี

ยากจน 

- สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยซ่ึงสวนใหญเปน

คนจนปรับเปล่ียนการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

มาทําเกษตรแบบยั่งยืน 

- ปรบัทิศทางการผลิตของเกษตรกรในการทํา

เกษตรใหม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชนบท รวมท้ัง

สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตการเกษตร  โดยเนนการ

พัฒนาผลิตภัณฑสูตลาดภายใน/ตางประเทศ 

- สงเสรมิและสนบัสนนุระบบตลาด เพ่ือใหเปน

แหลงจําหนายสินคาเกษตรใหกระจายท่ัวถึง 

- สงเสริมขบวนการสหกรณใหเปนเวทีพลัง

สรางสรรคดานธุรกิจของประชาชน 
 

- สงเสริมการระดมเงินออมภายในชุมชนทองถ่ิน 

เพ่ือใหระบบออมทรัพยเปนเครื่องมือในการสราง

พลังชุมชนเขมแขง็ 

- เสริมสรางโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีม่ันคง

แกคนจนเมืองและเปล่ียนชุมชนแออัดใหเปนแหลง

การผลิตของชุมชน โดยสงเสริมจัดตั้งกลุมอาชีพ 

กลุมธุรกิจ  โดยจัดหา/สนับสนุนแหลงเงินทุนและ

สินเช่ืออัตราดอกเบ้ียต่ํากวาอัตราตลาด 

- สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู

ของคนจนโดยการรวมคิด รวมทํา สรางวินัยในการ

ดํารงชีวิตแบบพอมีพอกิน และขยายเปนเครือขาย

การเรียนรู 
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วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. การพัฒนาระบบ

คุมครองทางสังคมและ

ผูดอยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. การพัฒนาระบบบรกิารทาง

สังคมใหเขาถึงคนจนและ

ผูดอยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.จัดสวัสดิการสังคมใหมีความ

สอดคลองกบัปญหาของชุมชน

และกลุมเปาหมายคนจนและ

ผูดอยโอกาส 

-สนบัสนนุการบูรณาการขอมูลชุมชน ประชาคม 

ศูนยการเรียนรู และขอมูลบุคคลท่ีมีศักยภาพเปน

ผูนําการพัฒนา 

-สนับสนุนใหชุมชนและประชาคมท่ีมีอยูในระดับ

พ้ืนท่ี รวมกระบวนการพัฒนากบัภาคราชการอยาง

เปนหุนสวนกันและกัน และมีกิจกรรมดําเนินการ

อยางตอเนื่อง 

-สงเสริมการจัดตั้งองคกรชุมชนและเครือขาย

องคกรชุมชน มีการรับรองสถานะอยางถูกตองเปน

ท่ียอมรับรวมกันของทุกฝาย 
 

- สงเสริมการดําเนินโครงการประกันสุขภาพถวน

หนา โดยติดตามประเมินผลโครงการนํารองและ

เรงรัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูล 

เพ่ือพัฒนาระบบการสงตอผูปวยใหมีประสิทธิภาพ 

-จัดระบบการศึกษาและการฝกอาชีพท่ีสอดคลอง

กับระดับและลักษณะของความพิการหรือทุพพล

ภาพ รวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียนการสอน การเสริม

ทักษะพิเศษเฉพาะดาน 

-ปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑของกองทุนท่ี

เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเอ้ือ

ตอกลุมผูยากจนและผูดอยโอกาส ไดมีโอกาส

เขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางท่ัวถึง 
 

-สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการโดย

ชุมชน เพ่ือใหการชวยเหลือเฉพาะหนาแกสมาชิก

ของชุมชนในรปูแบบตาง  ๆ

-ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียนท่ีมีอยูอยางหลากหลาย

ใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบรหิารงาน 

- จัดทําแผนปรับปรุงสภาพแวดลอมและคุณภาพ

ชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชนแออัด ใหมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และไดรับบริการ

พ้ืนฐาน บริการสังคมท่ีจําเปนจากรัฐอยางท่ัวถึง 
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วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล 

4. การปรบัปรงุระบบ

บริหารภาครัฐเพ่ือแกไข

ปญหาความยากจน 

4.1. การปรบักระบวนทัศนและ

บทบาทหนวยงานภาครฐัในการ

แกไขปญหาความยากจน 

 

- จดัทําแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการท่ี

ประสานระหวางหนวยงาน มีการจัดลําดับ

ความสําคญั และมีเครื่องช้ีวัดประสิทธิผลท่ีคนจน

จะไดรับอยางชัดเจน 

-สงเสริมใหชุมชนเปนรากฐานสําคัญของสังคมใน

การแกไขปญหาความยากจน โดยปรับเปล่ียน

ทัศนคต ิบทบาทและกระบวนทัศนของขาราชการ

จากเปนผูคิดและดําเนินการ มาเปนเนนการ

ใหบริการ และเปนผูกระตุน สนบัสนนุ รวมคิด 

รวมทํา กบัภาคกีารพัฒนาทุกฝาย 

-สงเสริมการจัดตั้งองคกรชุมชนและเครือขาย

องคกรชุมชน มีการรับรองสถานะอยางถูกตองเปน

ท่ียอมรับรวมกันของทุกฝาย เพ่ือเปนแกนกลางใน

การพัฒนาแกไขปญหารวมกับหนวยงานภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรที ่2  การปองกนัและปราบปรามยาเสพติด  
 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล 

1. เพ่ือเสริมสรางใหคน 

ครอบครัว  ชุมชน  และ

ทุกฝายในสังคมมีความ

เขมแข็งและมีสวนรวม

ในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด และลด

ปรมิาณความตองการยา

เสพตดิในประชาชนทุก

กลุม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กลุมเด็ก  เยาวชนและ

กลุมผูใชแรงงาน 

การปองกันปญหายาเสพติด 1.การกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกคน

ในสังคมรวมกันผนึกกําลังเปนพลังของแผนดินเขา

ตอสูและเอาชนะยาเสพติด โดยรณรงค

ประชาสัมพันธเพ่ือการปองกัน การสรางภูมิคุมกัน

แกประชาชน เดก็ และกลุมเส่ียงตางๆ เริ่มท่ีสถาบัน

ครอบครัว  

2. การบรรจุเรื่องปญหา สถานการณ ผลกระทบ

และแนวทางการแกปญหายาเสพติดไวในหลักสูตร

การเรียนทุกระดับ และในหลักสูตรการฝกอบรม

ของหนวยงานตางๆ 

3.การพัฒนาและขยายทีมงานวทิยากรกระบวนการ 

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพลัง
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มวลชนในการแกไขปญหายาเสพติดและปญหา

อ่ืนๆ 

4.การสรางเวทีประชาคมในชุมชน สถานศึกษา 

สถานประกอบการ เพ่ือใหเกิดกระบวนการรวมคิด 

รวมทํา และรวมรับผิดชอบในการแกปญหานําไปสู

เปาหมายชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ  

ปลอดยาเสพตดิ 

5.การพัฒนาและขยายเครอืขายการดาํเนนิงาน

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดขององคกร

เอกชน และองคกรเครือขายประชาชน 

6.การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณลักษณะท่ีดีขั้น

พ้ืนฐานแกเด็กและเยาวชน กลุมผูใชแรงงานท้ัง

ดานจริยธรรม ระเบียบวินัย หนาท่ี ความรบัผิดชอบ

ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมสวนรวม 

7.การฝกอบรม คร ูอาจารย ผูประกอบการ ผูนํา

ชุมชนในการใหคาํปรกึษา แนะนํา และการเฝา

ระวังโดยสามารถแยกแยะ กลุมเส่ียง กลุมติด 

เพ่ือใหสามารถปองกันและแกไขปญหาไดทัน

การณ 
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2. เพ่ือลดปริมาณยาเสพ

ติดท้ังผูผลิต ผูลําเลียง  ผู

จําหนายและผูใหการ

สนบัสนนุ  ตลอดจน

หยุดยั้งความรุนแรง และ

ควบคมุการแพรระบาด

ของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การปราบปราม 

8.การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางเด็ก ครอบครัว ชุมชน เพ่ือ

ปองกันปญหายาเสพติด โดยความรวมมือจากทุก

ฝายในสังคม 

9. ควบคมุดแูล  กํากับ  และตรวจสอบสถานบรกิาร  

สถานเรงิรมยตางๆ รวมท้ังหอพักนักเรียน และ

นักศึกษาอยางใกลชิด 

10.การดแูล เฝาระวังพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเส่ียงตอการ

เกิดปญหายาเสพติด โดยความรวมมือของทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกในชุมชนและ

เจาหนาท่ีตํารวจ 

11.การฝกอบรม พัฒนาและสรางจิตสํานึกบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในระดับพ้ืนท่ี 
 

1.การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจดานการปราบปรามยา

เสพติดในระดับภาคและระดับพ้ืนท่ี เพ่ือทําลาย

เครือขายผูคารายใหญ ผูคาสง  ผูมีอิทธิพล  ผูสมคบ

และเจาหนาท่ีรัฐท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเปนการถวงดุล

การปฏิบัตงิานของเจาพนกังานในพ้ืนท่ี 

2.การพัฒนาบุคลากรท้ังดานความรู จิตสํานึกและ

พลังศรทัธาในการปฏิบัตงิาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เจาหนาท่ีตํารวจ และผูท่ีอยูในกระบวนการ

ยุติธรรมควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลย ีและการ

ใหการสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกดานการ

สืบสวนและดานการปราบปรามอยางเพียงพอ 

3.การเรงรัดดําเนินการกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวน

เกี่ยวของกับการคา สนับสนุนหรือปกปองผูกระทํา

ผิด และขบวนการผลิต คายาเสพตดิ อยางจริงจัง 

เด็ดขาดและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ี

ตาํรวจ และผูท่ีอยูในกระบวนการยุติธรรม 
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3. เพ่ือลดปรมิาณความ

ตองการยาเสพตดิใน

ประชาชนทุกกลุม  

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม

เดก็  เยาวชนและกลุม

ผูใชแรงงาน  และเรงรัด

บําบัดรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพผูเสพและผู

ติดยาทุกคน  ใหกลับมา

เปนพลังสําคัญในการ

ตอตานยาเสพติดและการ

พัฒนาประเทศ 

การบําบัดรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การรณรงคและประชาสัมพันธใหครอบครัว 

ชุมชนมีความรูลักษณะและพฤติกรรมผูติดยา 

เขาใจขั้นตอน การคนหา การนาํไปสูสถานบําบัด 

ฟนฟูรางกายและจิตใจ รวมท้ังการใหกําลังใจ  ดแูล 

ติดตามเพ่ือชักจูงโนมนาวใหผูติดยาเขารับการ

บําบัดรักษาโดยสมัครใจ 

2.การจัดทําขอมูลผูเสพ ผูติด จําแนกตามกลุมคน

และพ้ืนท่ี และแยกแยะผูติดยาเสพติดในแตละ

กลุมเปาหมาย  ตัวยาและระบบการรักษา 

3.การกาํหนดมาตรฐานกระบวนการบําบัดรกัษา 

และฟนฟูสมรรถภาพขั้นต่ํา โดยควรทําใหผูติดยา

ผานระยะตัดความคิดอยากใชยา และเนนให

ครอบครัวเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยาง

ตอเนื่อง 

4.การพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรเพ่ือสนับสนุน

การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาในสถานท่ีตาง  ๆ

5.การจัดทําคายบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยา โดยใช

สถานท่ีมีอยูและมีศักยภาพเพียงพอ เชน คายทหาร 

ตาํรวจ และศาสนสถานตางๆ 

7.การรับรอง (Accreditation) แกสถานบําบัดรักษา

ท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 

8.การจัดใหมีระบบการติดตามชวยเหลือ และให

กําลังใจแกผูท่ีผานการบําบัดฟนฟูเพ่ือใหสามารถ

กลับคืนสูครอบครัว  ชุมชน และดํารงชีวิตอยาง

ปกติสุข 
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ยุทธศาสตรที ่3  การปองกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤติมชิอบ 
 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล 

1) เพ่ือปลุกจิตสํานึกให

ชาวชัยภูมิทุกคน  ท้ัง

นักการเมือง  ขาราชการ

และเจาหนาท่ีของรัฐ    

นักธุรกิจ  ประชาชน

ท่ัวไป  และเยาวชน  ใหมี

จริยธรรม  มีคุณธรรม  

ไมคอรัปชันและถือ

ประโยชนของสวนรวม

เปนสําคัญ  

 

 

 

 

2) เพ่ือสรางแนวรวมใน

การตอตานการทุจริต

และประพฤตมิชิอบใน

สังคมไทย  

 

- สรางจิตสํานึกรูสึกผิดตอคอรัป

ชัน และคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตน ใน

สังคมไทยท้ังนักการเมือง 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 

นักธุรกิจและประชาชนท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีเครือขายในการตรวจสอบ

และตอตานการทุจริตคอรรัปชัน  

 

- สนับสนุนใหสถานศึกษาไดกําหนดหลักสูตร

ทองถ่ิน  ในการนําแนวคิด  แนวทางในการ

เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  สรางส่ือและ

กิจกรรมท่ีเนนไปสูการมีทัศนคติคานิยมในความ

ซ่ือสัตยสุจริต 

- สงเสริมใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง

ทองถ่ิน  ปดประกาศและประชาสัมพันธขอบัญญัต ิ 

ระเบียบ  ขอบังคับ  และการดาํเนนิงานขององคกร

ใหประชาชนทราบ  รวมท้ังวิธีการแจงเบาะแส  

หรือรองเรียนกรณีมีการทุจริต 

- จัดระบบตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีของรัฐใหมีความโปรงใส  ปราศจาก

คอรัปช่ัน  สามารถใชงบประมาณแผนดินใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 

- สงเสริมการจัดตั้งเครือขายองคกรชุมชน 

ตรวจสอบการทุจริตคอรัปช่ัน   

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามคอรปัช่ัน 

 

ยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาสงัคม 
  

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง/มาตรการการพัฒนาสวนตําบล 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของคน  ในดานรางกาย 

จิตใจ และแนวความคดิ      

ใหมีสุขภาพพลามัย

แขง็แรง  มีความรู 

ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบอาชีพ   

สามารถปรบัตวัใหทนั

ตอกระแสการ

1.1. สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพ

ของคนใหมีความรู ความสามารถ

ใหสามารถปรับตัวใหทันตอกระ 

แสการเปล่ียนแปลงท้ังในดาน

เศรษฐกิจสังคม  การเมือง  มีจิตใจ

เขม็แขง็ มีคุณธรรม ตระหนักถึง

ประโยชนสวนรวม 

 

 

- เรงรดัพัฒนาคณุภาพของประชาชน  โดยเฉพาะ

ในชนบทใหมคีณุภาพชีวติตามเกณฑความจาํเปน

พ้ืนฐาน (จปฐ.) 

- จัดการศึกษาใหแกชุมชนอยางตอเนื่อง  จัดระบบ

และพัฒนาการเรยีนการสอน  ใหมีการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินเช่ือมโยงกับการจัดหลักสูตร  ให

สอดคลองกับความตองการของแตละทองถ่ินและ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ใหองคกรประชาคมในทองถ่ินเขา
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เปล่ียนแปลงท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง  มีจิตใจเข็มแข็ง 

มีคุณธรรม ตระหนักถึง

ประโยชนสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการ

ผลิตและพัฒนาฝมือแรงงานใหมี

คณุภาพ  และสอดคลองกบัความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

 

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

แนวทางปฏิรปูการศึกษา  

- สงเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน  ใหมีสวนรวม

ในการทําประโยชนแกสังคม   รักษาวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  เขาใจ  ภูมิใจใน

คุณคา  ภาพลักษณ  เกียรติภูมิ  และศักดิ์ศรีของ

ภมิูลําเนาของตนเอง  เลือกประกอบอาชีพใน

ทองถ่ินของตน  ไมละท้ิงถ่ิน  

- สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน  โดย

ใหความรูและพัฒนาการสรางกลุมชนภูมิปญญา

ทองถ่ินมาประยุกตใชใหเกิดอาชีพท่ีม่ันคงและสืบ

สานภูมิปญญาใหคงอยูสืบไป 

- สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทาง

ศาสนา  การศึกษา   และครอบครัวใหเปนบุคลากร

ท่ีมีคุณธรรมรูหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ

อยางถูกตอง  และปฎิบัติไดจริง 

- ใหมีการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน ใน

สาขาท่ีขาดแคลนและสอดคลองสภาพทองถ่ินให

เพียงพอกับความตองการและครอบคลุมทุกตําบล 

หมูบาน โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวน

รวมใหมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนาสวนตําบล 

 1.3. สงเสริมใหผูใชแรงงานไดรับ

สวัสดิการและความคุมครอง

ทางดานการประกนัสังคมอยาง

ท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

- ใหการคุมครองแรงงานใหไดรบัความปลอดภยั

ในการทํางานและมีสวสัดกิารคุมครองแรงงานท่ี

เหมาะสม 

- สงเสรมิใหมกีารปฎิบตัติามมาตรฐานแรงงานทุก

ดาน  โดยเฉพาะเรื่องคาจางขั้นต่ํา รวมถึงการ

ปฎิบัติอยางเปนธรรมตอแรงงานสตรีและลดการใช

แรงงานเดก็ 

- สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูใชแรงงานไดรับ

การพัฒนาคณุภาพชีวติ เพ่ือยกระดับการทํางาน 

- สงเสรมิการจดัสวสัดกิารแรงงาน ใหเหมาะสมกบั

สภาพเศรษฐกจิและสังคม  เพ่ือสรางความม่ังคงใน
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1.4พัฒนาระบบบรกิาร

สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานใหมี

คณุภาพและครอบคลุมประชาชน

ทุกกลุมท้ังในเขตเมืองและเขต

ชนบท 

 

 

1.5 สงเสรมิการระดมพลังทาง

สังคมเพ่ือการมีสุขภาพด ี

 

ชีวิตความเปนอยูของผูใชแรงงานและครอบครัว 

- พัฒนาศักยภาพของสถานบรกิารสาธารณสุขใหมี

คณุภาพไดมาตรฐาน   

- พัฒนาคณุภาพการบรกิารสาธารณสุขขัน้พ้ืนฐาน  

ใหครอบคลุม ประชาชนทุกกลุมรวมถึง

ผูดอยโอกาส     และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติด และปญหาโรค

เอดส 

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล

สุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและ ชุมชน 

- พัฒนาการสงเสรมิสุขภาพและปองกนัโรค  โดย

สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือสุขภาพ  การสนบัสนนุ

การพักผอนและการออกกําลังกายการสนับสนุน

การสรางส่ิงแวดลอมท่ีชวยสงเสริมการมีสุขภาพด ี 

และการสนับสนุนการรณรงคใหเกิดพฤติกรรมท่ีดี

ดานสุขภาพ  สนบัสนนุการพัฒนาการกฬีาพ้ืนฐาน  

การกฬีาเพ่ือสุขภาพ  การกฬีาเพ่ือการแขงขนั  การ

กฬีาอาชีพ  และการกีฬาตานยาเสพติดในทุกพ้ืนท่ี  

เนนกลุมนักเรียนและเยาวชน  โดยประชาชนและ

องคกรท่ีเกี่ยวของเปนหนวยหลักในการบริหาร

จัดการ 

 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนาสวนตําบล 

2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 

ประชาชน ชุมชนใหเขม็

แขง็  และเขามามีสวน

รวมใน

กระบวนการพัฒนา  และ

มีบทบาทสําคญัในการ

แกไขปญหาชุมชนของ

ตนเองและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย  

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

2.1 สงเสรมิสนบัสนนุให

ประชาคม  เขามามีสวนรวมใน

การแกไขปญหาของชุมชนอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

- สนบัสนนุใหประชาชนรวมตวั  เพ่ือรวมคิด  รวม

ทํา  โดยเริ่มจากครอบครัวท่ีเขมแข็ง  เพ่ือสราง

ความเขมแขง็ของชุมชนและสังคมท่ีประกอบดวย

สมาชิกทุกคนท่ีมีความรักเอ้ืออาทรตอกัน  มีการ

เรียนรูการทํางานเพ่ือแกไขและพัฒนารวมกันจนมี

ศักยภาพท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดอยางตอเนื่อง  ใน

ลักษณะประชาคมหมูบาน  ตาํบล  อําเภอ  จังหวัด  

รวมท้ังมีสวนรวมในการควบคุม  ดแูล  ตรวจสอบ

การทํางานของหนวยบรหิารราชการสวนทองถ่ิน

ของตน 

- ประชาสัมพันธ  อบรม  ใหความรูเกี่ยวกับ สิทธิ  
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2.2 สงเสรมิการรกัษาความสงบ

เรียบรอย  ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

 

เสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

- สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน  ประชาคม  

องคกรเอกชน  สวนราชการ  เขามาแกไขปญหา

ความเดอืดรอนของประชาชน 

 - ดาํเนนิงานยทุธศาสตรราษฎร – รัฐ  รวมใจตาน

ภัยยาเสพติด    

 
 

  ยุทธศาสตรที ่5  การพัฒนาเศรษฐกจิ  
 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนาสวนตําบล 

1. ปรบัแผนการผลิต

ทางการเกษตร  เพ่ือให

เกษตรกรมีรายไดและ

ความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1สงเสรมิการเกษตรแบบ

ผสมผสานตามแนวทางเกษตร

ทฤษฎีใหม 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  สงเสรมิการใช

เทคโนโลยกีารเกษตรแผนใหม 

 

 

 

 

 

 

 

- จดัทําแผนการผลิตการเกษตรแบบผสมผสานตาม

แนวทฤษฎีใหม ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

- สงเสริมการใชภูมิปญญาชาวบานผสมผสานกับ

เทคโนโลยแีผนใหม 

- สงเสรมิการทําการเกษตรอยางมีระบบครบวงจร 

- การปรับปรุงสิทธิและกระจายสิทธิการถือครอง

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

- พัฒนาแหลงน้าํขนาดกลาง/ขนาดเล็ก   และ

พัฒนาระบบชลประทานตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  

เพ่ือเปนแหลงน้ําสําหรับการเกษตรอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

- สงเสริมการปลูกไมผล  ไมยืนตน ไมเศรษฐกจิท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

- สงเสริมการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

- สงเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในแหลงน้ํา

สาธารณะและแหลงน้าํของเกษตรกรตามศักยภาพ

ของพ้ืนท่ี 

 - สงเสริมการใชพันธุพืช พันธุสัตวและพันธุสัตว

น้ําท่ีมีคุณภาพด ีใหผลตอบแทนสูง 

- สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือการผลิตทาง

การเกษตร 

- สงเสริมการใชอาหารสัตวท่ีมีประสิทธิภาพใน

การผลิตสัตว 
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- สงเสริมเกษตรกรทําการเกษตรใหไดผลผลิตท่ี

ปลอดสารพิษ 

- ฝกอบรมใหความรูดานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนาสวนตําบล 

 

 

 

 

 

2. พัฒนาองคกร

เกษตรกรใหมีการ

ดาํเนนิการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พัฒนาและสงเสริมให

เปนเมืองอุตสาหกรรมส่ิง

ทอ  พัฒนาอุตสาหกรรม

แปรรปูผลผลิต

การเกษตร  และ

อุตสาหกรรมอ่ืน 

 

 

 

 

1.3 สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหแกสินคาและพัฒนาตลาดให

เกิดการสงออกท้ังในและ

ตางประเทศ 

 

2.1 พัฒนาองคกรเกษตรกรใหมี

ความสามารถดาํเนนิการผลิตและ

การตลาดอยางเปนระบบครบ

วงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 สงเสรมิใหมีการตัง้โรงงาน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ  

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต

การเกษตร  และอุตสาหกรรมอ่ืน  

ท่ีจังหวัดมีความพรอมและ

ศักยภาพท่ีจะรองรับการลงทุนได 

 

 

 

 

 

- สงเสริมการแปรรูปสินคาท่ีมีศักยภาพ 

- สนับสนุนการผลิตและสงออกสินคาท่ีมีศักยภาพ

ระดับจังหวัด 

- พัฒนาสงเสรมิความรูดานการตลาด 

 

- พัฒนาปจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐานแกสถาบัน/กลุม

เกษตรกร 

- สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรใหสามารถ

ดําเนินธุรกิจการเกษตรแกสมาชิกสถาบัน/กลุม

เกษตรกร 

- ฝกอบรมใหความรู ทักษะในการผลิตและการ

ดําเนินธุรกิจการเกษตรแกสมาชิกสถาบัน/กลุม

เกษตรกร 

- จดัหาแหลงเงินทุน และปจจัยการผลิตแกสถาบัน/

กลุมเกษตรกร 

- ใหบรกิารขอมูลขาวสารดานการตลาด/ภาวะราคา

สินคา 

 

- ประชาสัมพันธ ชักชวนนักลงทุนมาลงทุนตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีตาํบลมีศักยภาพในการ

สงเสริมการจัดตั้ง 

- บริการขอมูลขาวสารการลงทุนแกนักลงทุน

โดยท่ัวไป 

- ผลักดันโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือ

ตอการลงทุน  รวมท้ังพัฒนาฝมือแรงงานใหรองรบั

กับอุตสาหกรรมท่ีสงเสริม 

- ผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รองรับ

โครงการเหมืองแรโปแตซ 

- สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย 
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 3.2  พัฒนาปรบัปรงุ คณุภาพ

รปูแบบผลผลิตอุตสาหกรรมใน

ทองถ่ินใหสามารถแขงขันใน

ตลาดได 

- อบรมใหความรู ทักษะ วทิยาการการผลิต

สมัยใหม  และความรูในดานการตลาด 

- บรกิารทางดานการเงินแกอุตสาหกรรมรายยอย 

 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนาสวนตําบล 

4. เพ่ือเรงรัดใหมีการ

พัฒนาการทองเท่ียวอยาง

เปนระบบ 

4.1 ใหมีการจัดทําแผนสวนตําบล

การทองเท่ียวตาํบลโนนทอง  เพ่ือ

เปนแนวทางในการสงเสรมิและ

พัฒนาการทองเท่ียวอยางเปน

ระบบ 

4.2 ใหมีการพัฒนาระบบการ

บริการพ้ืนฐานในแหลงทองเท่ียว 

 

4.3 เพ่ือยกระดับรายไดและ

เช่ือมโยงการทองเท่ียวใหเปน

ระบบ 

- จัดทําแผนสวนตําบลการทองเท่ียว 

 

 

- บํารุงรักษา และปรับปรุงแหลงทองเท่ียวไมให

เส่ือมโทรม ใหมีสภาพดึงดูดใจนักทองเท่ียว  โดย

พัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ    

และส่ิงแวดลอม 

- จัดรูปแบบเสนทางการทองเท่ียวภาย 

ในจังหวัด   และเช่ือมโยงกับจังหวัดใกลเคียง 

- สงเสริมภาคเอกชนเขารวมดําเนินการ  และลงทุน

ในกิจการทองเท่ียว 

- พัฒนาการอุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ

พ้ืนเมือง เพ่ือจําหนายเปนสินคาท่ีระลึกแก

นักทองเท่ียว 

- สงเสริมใหมีสถานบริการ ท่ีพักแรม ท่ีมีคุณภาพ 

และปลอดภยั 

- ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวทางอินเตอรเน็ต 

ใหเปนท่ีรูจักแพรหลายในระดับประเทศ 
                                                     

  ยุทธศาสตรที ่6  การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนาสวนตําบล 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน รองรบัการ

เจริญเติบโตของสังคม

เมือง        และ

อุตสาหกรรม 

 

 

1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยาง

เปนระบบ ตามความจาํเปน

กอนหลัง 

 

 

 

 

- กอสรางปรบัปรงุโครงขายสาธารณปูโภค  

เสนทางคมนาคม ไฟฟา ประปา โทรศัพท ใหได

มาตรฐาน  และเพียงพอ 

- ผลักดันโครงการระบบสาธารณูปโภคท่ีเตรียม

รองรับความเจริญเติบโตในอนาคต 

- จัดทําผังเมืองรวม  และควบคุมการใชท่ีดินให

ถูกตอง 
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2. เพ่ืออนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมของแหลง

ทองเท่ียว 

 

 

 

3.เพ่ือเรงรัดปองกัน  

แกไขปญหามลพิษ  และ

รักษาส่ิงแวดลอม ซ่ึงมี

ผลกระทบตอ   คณุภาพ

ชีวติของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 พัฒนาปรบัปรงุระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานตลอดจน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 

โบราณสถานในแหลงทองเท่ียว 

 

3.1 ใหมีการบริหารและการ

จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมของ

จังหวัดอยางเปนระบบ 

 

- รณรงคสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีสวน

รวมในการวางแผนพัฒนาเมือง 

- ผลักดัน โครงการเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ใหมีผล

ในทางปฎิบัติอยางเปนรูปธรรม 

- กอสรางปรับปรุงระบบกักเก็บน้ําและการระบาย

น้าํใหไดมาตรฐานเพ่ือแกไขปญาหาการขาดแคลน

น้ําเพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวม 

- ศึกษา  สํารวจออกแบบการวางแผนพัฒนาลุมน้าํ

ตางๆ ในตาํบล  เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา

เพ่ือการเกษตรและปองกันน้ําทวม 

- ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ทางดาน

โครงสรางพ้ืนฐานสภาพภมิูทัศน  เสนทาง

คมนาคม  ปายประชาสัมพันธ 

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาดูแล

แหลงทองเท่ียว 

- จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมในระดับตาํบล 

- ใหความรู ในเรื่องการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และประชาชนในพ้ืนท่ี 
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วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนาสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบสาธารณปูโภค ใน

ดานการรักษา

ส่ิงแวดลอม 

3.2เผยแพรประชาสัมพันธ ปลูก

จิตสํานึกใหประชาชนรวมมือใน

การรักษาส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 การจดัทําแผนสาธารณปูโภค

ดานการรักษาส่ิงแวดลอม 

- ใหความรูขั้นพ้ืนฐานแก ประชาชนในทองถ่ิน   

ในดานการรักษาส่ิงแวดลอมดวยวิธีงายๆและ

ประหยัด ใหท่ัวถึงทุกหมูบาน 

- สนับสนุนการจัดตั้งกลุมองคกร ในทองถ่ินเพ่ือ

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

- รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษา

ส่ิงแวดลอม เชน การปลูกตนไมทดแทน  การสราง

และบํารงุรกัษาสวนสาธารณะ   รวมกันดูแลสภาพ

แหลงตนน้ําลําธาร 

- ถือปฏิบตัติามมาตรการทางผังเมือง ควบคมุการ

ใชท่ีดินใหสอดคลองกับการรักษาส่ิงแวดลอม 

 

- ให อบต.  รวมในการศึกษาความเปนไปได ความ

เหมาะสมในการจดัทํา โครงการกอสรางระบบ

บําบัดน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล ในลักษณะ

การรวมศูนยเพ่ือใหการจัดการมีประสิทธิภาพ 

- วางแผนจัดเตรียมท่ีดินท่ีจะใชเปนสถานท่ีกําจัด

น้ําเสีย ขยะมูลฝอย  ใหเหมาะสมเพียงพอ สามารถ

รองรบัปญหาในอนาคต 

-ใหทองถ่ินจัดทําแผนประชาสัมพันธ  รณรงคให

ประชาชนเขามามีสวนรวม  ในการรักษา

ส่ิงแวดลอมโดยนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมา

ใชในการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม   

- ใหมีการประชาสัมพันธในเรื่องการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะ  

ในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดทําโครงการแลว 

 

 



คํานาํ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงเปนแผนพัฒนาสามปของ อบต. และให

สอดคลองกบั แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิแผนพัฒนาจงัหวดั และแผนพัฒนาอําเภอ อีกท้ังตรงกบั

ปญหา ความตองการและศักยาภาพของทองถ่ินโดยเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีการจัดการ

กระบวนการบริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาเมืองในปจจุบันตามวิสัยทัศน

การพัฒนาขององคการบรหิารสวนตาํบล “ ชาวตําบลโนนทองมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี  เศรษฐกิจด ี  การศึกษาด ี 

โครงสรางพ้ืนฐานไดรับการพัฒนา ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ” 

 ดังนั้น การวางแผนจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล แผนยุทธศาสตร

กาพัฒนาองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง (พ.ศ. 2553-2557) จะเปนเครื่องมือทางการบริหารและเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด

ท่ีจะนําไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนทองดังกลาวตอไป 

 

 

 

 

 

      ช่ือ  

       ( นายทองดาํ     อินกกผ้ึง )  

            นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง 
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สวนที่ 6 

การนาํแผนพัฒนายทุธศาสตรไปสูการปฎิบติัและการติดตามประเมนิผล 

 

 การแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตรไปสูงการปฎิบัติ จะบังเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงเวลา 5 ป ไดนั้น

จําเปนตองปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิธีการทํางาน จากการคิดแบบแยกสวนมาสูการบูรณาการ มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรการบริหารตามหลักการท่ียึดพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวม ตลอดจนการประสานแผนพัฒนานาใน

ระดบัตางๆ การตดิตามประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนาในแตละสาขาเพ่ือใหเกดิการปรบัปรงุแผนให

เหมาะสมและทันตอเหตุการณ การปรับเปล่ียนการะบวนทัศนของการพัฒนาทองถ่ิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และแหงชาติฉบับท่ี 9 ท่ียดึหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ไดมุงการดาํเนนิงานดาํเนนิงานในทางสายกลางเพ่ือ

สงเสริมการพัฒนา และใหมีการจัดทําแผนปฎิบัติการระดับพ้ืนท่ี โดยเริ่มจากชุมชนทุกภาคสวนในสังคมในการ

รวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบ จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหแนวทางการพัฒนาทองถ่ินถูกนําไปสูการ

ปฎิบัติอยางเปนธรรม 

 เพ่ือใหแผนพัฒนายุทธศาสตรท่ีไดจัดทําไปโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการบูรณา

การท้ังมิติตานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหทรัพยากรไดรับการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยันยืน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี แนวทางการดําเนินการเพ่ือแปลงแผนไปสูการปฎิบัติควรดําเนินการดังนี ้

 1.) การเสริมสรางความเขาใจในแผนพัฒนายุทธศาสตร เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาพสวนไดรับทราบ มี

ความรู มีความเปนเจาของรวมกัน และมีสวนรวมในการจัดการโดยการพัฒนา บุคลากร พนักงานสวนทองถ่ินท่ี

รบัผิดชอบงานดงักลาว 

 2.) ผลักดันใหมีการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรใหเกิดความเช่ือโยงกันภายใตหลักการดานพ้ืนท่ีภารกิจ 

และการมีสวนรวม โดยใหมีการจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง 

 3.) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดทําแผนปฎิบัติการในระดับชุมชน ท่ีมีการเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร และแผนในระดับทีสูงกวา โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนและการเรียนรูรวมกัน 

เพ่ือใหสอดคลองกันกับศักยภาพและความตองการของชุมชน 

 4.) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันเปนหมูคณะและมีการบูรณาการ

ระหวางหนวยงาน  รวมท้ังการใชทรพัยากรการพัฒนารวมกนัระหวางหนวยงาน 

 5.) ประสาน ตดิตาม ประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนา และนาํขอมูลจากการตดิตามประเมินผลมา

ปรับปรุง และพัฒนาแผนอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดฐานขอมูลในทุกระดับตลอดจนสรางเครื่องขาวขอมูล เพ่ือใช

ประโยชนในการตัดสินใจและและการบริหารจัดการขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน 

 6.) พัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาอยางยั่งยืนใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ใหเปนท่ียอมรับ เพ่ือใหสามารถใช

ประโยชนรวมกันได 

6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 เม่ือสภาองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง ไดใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป ตามท่ีนายกองคการ

บรหิารสวนตาํบลโนนทองเสนอแลว นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทองจงึพิจารณาอนมัุตแิละประกาศ ใช
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แผนยุทธศาสตร และนําแผนพัฒนายุทธศาสตรไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทองถ่ินตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว โดยท่ี

แผนพัฒนายุทธศาสตร จะเปนกรอบในการพัฒนาทองถ่ิน และเปนกรอบในการทํางบประมาณรายจายประจําป 

รวมท้ังจัดหาแหลงเงินงบประมาณเพ่ือใหมีการปฎิบัติตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนายุทธศาสตร  

 ในสวนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายุธทศาสตร  (2553-2557) ขององคการบรหิารสวน

ตาํบลโนนทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทํางานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28. กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร 

 



แนวทางที่  1   พัฒนาคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ดานโครงสรางพื้นฐาน

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

ดานการคมนาคม

1.  กอสรางถนน พื้นที่ผิวถนนที่กอสราง 4,100          1,000        800           600           700        1,000     สวนโยธา

2.  กอสรางชองระบายน้ํา  (บล็อค คอนเวิทส) จํานวนทอระบายน้ํา 36               5               6               9               7            9            สวนโยธา

3.  กอสรางรองระบายน้ํา จํานวนรองระบายน้ํา 3,400           500           900           500           700        800        สวนโยธา

4.  ขยายผิวจราจร พื้นที่ผิวถนนที่กอสราง 3,600          800           700           600           700        800        สวนโยธา

5.  ซอมปรับปรุงถนน จํานวนถนนที่ปรับปรุงซอมแซม 25               2               4               6               5            8            สวนโยธา

6.  กอสรางสะพาน จํานวนสะพานที่กอสราง 6                 1               1               2               1            1            สวนโยธา

ดานไฟฟาและไฟสองสวาง

1.  ขยายเขตไฟฟา จํานวนขยายเขตไฟสาธารณะ 40               9               10             8               6            7            สวนโยธา

2.  ติดตั้งไฟสองสวางสาธารณะ จํานวนติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 330             50             60             50             80          90          สวนโยธา

3.  ซอมปรับปรุงไฟสองสวางสาธารณะ จํานวนซอมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ 45               7               8               9               11          10          สวนโยธา

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่   1    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน

โครงการ ตัวชี้วัด
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แนวทางที่  1   พัฒนาคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ดานโครงสรางพื้นฐาน

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

ดานพัฒนาระบบจราจร

1.  ติดตั้งวัสดุอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการจราจจํานวนติดตั้งของการความปลอดภัย 170             50             20             30             40          30          สวนโยธา

2.  ปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องหมายบังคับการจราจร จํานวนปรับปรุงเครื่องจราจร 32               2               8               6               7            9            สวนโยธา

3.   ติดตั้งเครื่องหมายหรือไฟสะทอนแสงทายรถกา จํานวนการติดตั้งแสงทอนทายรถ 80               20             10             10             30          10          สวนโยธา

โครงการ
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่   1    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน
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ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่  2   พัฒนาคุณภาพ  ดานเศรษฐกิจ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ดานเศรษฐกิจ

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

ดานเศรษฐกิจ

พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

1.  ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน จํานวนครั้งการฝกอบรมอาชีพ 14  ครั้ง 3  ครั้ง 3  ครั้ง 3  ครั้ง 3  ครั้ง 3  ครั้ง สํานักปลัด

2.  จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย จํานวนคนที่มีอาชีพเสริม 0 0 0 0 0 0 สํานักปลัด

3.  จัดตั้งลานคาชุมชนในการจําหนายสินคา จํานวนลานคาชุมชน 3  แหง - - 1 1 1 สํานักปลัด

4.  สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน จํานวนอาชีพที่สงเสริม 17 อาชีพ 3 อาชีพ 3 อาชีพ 6 อาชีพ 3 อาชีพ 3 อาชีพ สํานักปลัด

5.  ถมดินสรางลานคาชุมชน จํานวนแหง 3 แหง 1 0 0 1 1 สํานักปลัด

ดานสงเสริมการทองเที่ยว

1.  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว จํานวนสถานที่ทองเที่ยว 4   แหง - 1  แหง 1  แหง 1  แหง 1  แหง สํานักปลัด

2. กอสรางจุดบริการนักทองเที่ยว จํานวนแหงที่สราง 4 จุด 0 1 1 1 1 สํานักปลัด

3.  จัดกิจกรรมแขงขันเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จํานวนครั้ง 5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง สํานักปลัด

4.  การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จํานวนครั้ง 5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่   2    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกันอยูดีกินดี

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
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แนวทางที่  3   พัฒนาคุณภาพ  ดานเศรษฐกิจ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ดานเศรษฐกิจ

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 สํานักปลัด

การพัฒนาดานสังคม

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.  ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวนคน 200 คน 40 40 40 40 40 สํานักปลัด

2.  จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวนคัน 1  คัน 0 0 1 สํานักปลัด

3.  ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย จํานวนเงินงบปะมาณ 500,000.00 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

ดานสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

1.  จัดการแขงขันกีฬาในตําบล จํานวนครั้ง 3  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง สํานักปลัด

2.  สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม จํานวนคน 1,650  คน 330  คน 330  คน 330  คน 330  คน 330  คน พัฒนาชุมชน

3.  สังคมสงเคราะหคนชรา จํานวนคน 275  คน 55  คน 55  คน 55  คน 55  คน 55  คน พัฒนาชุมชน

4.  สงเคราะหผูปวยติดเชื้อเอดส จํานวนงบประมาณ (บาท) 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาชุมชน

5.  สนับสนุนและจัดตั้งศูนยกีฬาตําบล จํานวนชมรมกีฬา 3  ชมรม 1 1 1 0 0 สํานักปลัด

6.  สรางสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผอนหยอนใ จํานวนแหง 4  แหง 1 1 1 1 0 สํานักปลัด

7.  การจัดหาเต็นทสําหรับหมูบาน จํานวนหลัง 8  หลัง 2 2 2 2 0 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่   3    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกันอยูดีกินดี

เปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
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ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่  3   พัฒนาคุณภาพ ดานเศรษฐกิจ และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ดานเศรษฐกิจ

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

1.  ฝกอบรมเยาวชนในตําบล จํานวนครั้ง 5  ครั้ง 1 1 1 1 1 พัฒนาชุมชน

2.  เขาคายอบรมเยาวชนในตําบล จํานวนครั้ง 5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง พัฒนาชุมชน

3.  ฝกอบรมอาสาสมัครชุมชน จํานวนครั้ง 1  ครั้ง 0 0 1  ครั้ง 0 0 พัฒนาชุมชน

4.  จัดตั้งศูนยวิทยุตําบล จํานวนแหง 1 แหง 1 0 0 0 0 สํานักปลัด

5.  จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน จํานวนแหง 1  แหง 0 0 1 0 0

1.  โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในโรงเรียน จํานวน (ครั้ง) 5 1 1 1 1 1 การศึกษา

2.  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน  (ครั้ง) 5 1 1 1 1 1 การศึกษา

3.  โครงการบริการอินเตอรเน็ทตําบลเพื่อประชาชน จํานวนผูมาใชบริการ (ครั้ง) 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 การศึกษา

4.  โครงการติดตั้งเสียงตามสาย  หรือวิทยุชุมชน แหง 1 0 0 1 0 0 การศึกษา

5.  โครงการที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน แหง 9 3 3 3 0 0 การศึกษา

6.  ถมดินเพื่อสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหง 1 1 0 0 0 0 การศึกษา

7.  โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาหารเสริมกลางวัน จํานวนที่เพิ่มขึ้น 30 6 6 6 6 6 การศึกษา

8.  โครงการกอสรางศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียน จํานวน (แหง) 5 1 1 1 1 1 การศึกษา

9.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนให จํานวน (เครื่อง) 5 1 1 1 1 1 การศึกษา

เปาหมาย
โครงการ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่   3    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกันอยูดีกินดี
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ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่  7   พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ยุทธศาสตรที่   7    การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

ดานการศาสนา การศึกษา

1.  โครงการเขาคายฟงธรรมของเยาวชน จํานวนผูที่เขารวม 500  คน 100 100 100 100 100 การศึกษา

2.  โครงการเขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญทางพุทธศาส จํานวนผูที่เขารวม 2,500 500 500 500 500 500 การศึกษา

3.   โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา จํานวน (ครั้ง) 5  ครั้ง 1 1 1 1 1 การศึกษา

ดานวัฒนธรรม

1.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน  (ครั้ง) 5 1 1 1 1 1 การศึกษา

2.  โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน  (ครั้ง) 3 1 1 1 การศึกษา

3.  รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรม รอยละของประชากรทั้งหมด 100% 40% 50% 60% 70% 80% การศึกษา

ที่เขารวมกิจกรรม

4.  โครงการสงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรม และประเพ รอยละของประชากรทั้งหมด 100% 40% 50% 60% 70% 90% การศึกษา

ที่เขารวมกิจกรรม

5.  โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ จํานวน  (ครั้ง) 5 1 1 1 1 1 การศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ ตัวชี้วัด

66

เปาหมาย

ยุทธศาสตรที่   7    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน



แนวทางที่  6   พัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาทางดานแหลงน้ํา  และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

การพัฒนาทางดานแหลงน้ํา

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

น้ําอุปโภค บริโภค

1.  ขยายเขตประปาหมูบาน จํานวนระยะทาง (เมตร) 900  เมตร 100 300 200 100 200 สวนโยธา

2.  กอสรางระบบประปาหมูบาน (แบบหอถังสูง) จํานวนแหง 5 0 1 2 1 1 สวนโยธา

3.  ซอมปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (ประปาภูเขา สภาพที่ใชงานไดอยางดี 5 1 1 1 1 1 สวนโยธา

4.  กอสรางระบบประปาใหดื่มได จํานวน (แหง) 2 0 1 1 0 0 สวนโยธา

5.  ซอมบํารังรักษาบอบาดาล จํานวน (แหง) 50 บอ 10 10 10 10 10 สวนโยธา

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร

1.  กอสรางฝาย   ทํานบ  หรืออางเก็บน้ํา จํานวน (แหง) 8  แหง 1 1 2 2 2 สวนโยธา

2.  ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขิน จํานวน (แหง) 18  แหง 5 7 6 5 4 สวนโยธา

3.  ซอมปรับปรุงคลองสงน้ํา จํานวนระยะทาง (เมตร) 15,000  เมตร 3000 3,000 3,000 0 0 สวนโยธา

4.  ขุดลอกอางเก็บน้ํา จํานวน (แหง)  4 แหง 1 1 1 0 1 สวนโยธา

5.  กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน (แหง) 4  แหง 1 1 1 1 0 สวนโยธา

6.  ซอมปรับปรุงฝาย  ทํานบ  หรืออางเก็บน้ํา ความสามารถในการใชงาน 100% 100% 100% 100% สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่   6   การพัฒนาทางดานแหลงน้ํา
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ยุทธศาสตรที่  6    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน

ผูรับผิดชอบโครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย



แนวทางที่  6   พัฒนาคุณภาพ   การพัฒนาทางดานการบริหาร และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

การพัฒนาดานการเมือง

1.  โครงการอบรมใหความรูดานการพัสดุแกตัวแทน จํานวน  (ครั้ง) 3  ครั้ง 1 1 1 0 0 สํานักปลัด

2.  อบรมใหความรูกฏหมายเลือกตั้งแกประชาชน จํานวน  (ครั้ง) 1  ครั้ง 1  ครั้ง 0 0 0 0 สํานักปลัด

3.  รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง รอยละของผูมีสิทธิที่ๆปใชสิทธิ์ฯ 70% 70% 70% 70% 70% 70% สํานักปลัด

4.  อบรมใหความรูแกประชาชนในการเขามาตรวจส  จํานวน  (ครั้ง) 2  ครั้ง 0 1 0 1 0 สํานักปลัด

ดานการบริหาร

1.   จัดสงผูบริหาร  สมาชิกสภา เขาอบรม จํานวน  (คน) 44  คน 4 15 6 10 8 สํานักปลัด

2.   จัดสงพนักงานเขาอบรม จํานวน (คน) 60 12 12 12 12 12 สํานักปลัด

3.   จัดซื้อรถยนต จํานวน  (คัน) 2  คัน 0 1 0 0 0 สํานักปลัด

4.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงาน อ ความเพียงพอในการใชงาน 100% 100% 100% 100% 100% 100% สํานักปลัด

5.  เปนเจาภาพหรือสงสมาชิกเขาแขงขันกีฬา จํานวน (ครั้ง) 5  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักปลัด

6.  อุดหนุนศูนยซื้อจางระดับอําเภอ จํานวน (ครั้ง) 5  ครั้ง 1 1 1 1 1 สํานักปลัด

7.  ซอมปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ ความเพียงพอในการใชงาน 100% 100% 100% 100% 100% 100% สํานักปลัด

โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  6    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน

ยุทธศาสตรที่   6   การพัฒนาทางดานการบริหาร

เปาหมาย

68



แนวทางที่  7   พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาดานการสาธารณสุข และบริหารสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ยุทธศาสตรที่   6    การพัฒนาดานการสาธารณสุข

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

1.  โครงการสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย จํานวน  (ครั้ง) 150 ครั้ง 30  ครั้ง 30  ครั้ง 30  ครั้ง 30  ครั้ง 30  ครั้ง สํานักปลัด

2.  โครงการสงเสริมใหประชาชนรับประทานอาหา จํานวน  (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 สํานักปลัด

3.  โครงการจัดบานใหถูกสุขลักษณะ รอยละ / จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 90% 50% 60% 70% 80% 90% สํานักปลัด

4.  โครงการกอสรางลานกีฬา จํานวน (แหง) 6  แหง 0 6 0 0 0 สํานักปลัด

การควบคุมและระงับโรคติดตอ

1.  โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก อัตราการเกิดโรค 0% 0% 0% 0% 0% 0% สํานักปลัด

2.  โครงการควบคุมโรคไขฉี่หนู อัตราการเกิดโรค 0% 0% 0% 0% 0% 0% สํานักปลัด

3.  โครงการควบคุมโรคฤดูรอน อัตราการเกิดโรค 0% 0% 0% 0% 0% 0% สํานักปลัด

4.  โครงการควบคุมโรคเอสด อัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้น 0% 0% 0% 0% 0% 0% สํานักปลัด

5.  โครงการควบคุมโรคไขหวัดนก 0% 0% 0% 0% 0% 0% สํานักปลัด

โครงการ ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย

69

ยุทธศาสตรที่   7    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน

ตัวชี้วัด



แนวทางที่  8   พัฒนาคุณภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่   8    การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

ทรัพยากรธรรมชาติปาไม

1.  รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธ รอยละของประชากรทั้งหมด 80% 40% 50% 60% 70% 80%

2   บริหารจัดการ และดูแลรักษาปาชุมชน จํานวน (กลุม) 5  กลุม 1 1 1 1 1

3.  ปลูกตนไมในบริเวณที่สาธารณะ และที่รกรางวา จํานวน (ตน) 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

4.  ฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน (คน) 180  คน 0 100 80 0 0

5.  จัดทําแนวเขตกั้นบริเวณที่สาธารณะ จํานวนระยะทาง (เมตร) 1,9 00 เมตร 200 300 500 400 500

ทรัพยากรธรรมชาติแหลงน้ํา

1.  รณรงคสรางจิตสํานึกดานการไมทิ้งขยะมูลฝอยล จํานวนครัวเรือน 0 0 0 0

2.  รณรงคลดการใชสารเคมี จํานวนครัวเรือน 450  ครัวเรือน 150 150 150

3.  สรางความสมดุลทางธรรมชาติ เชน การปลอยสัต จํานวน (ตัว) 150,000 30,000 30,000 30,000

4.  การกําจัดวัชพืชในลําน้ําธรรมชาติ จํานวน (ครั้ง) 3  ครั้ง 1 1 1

โครงการ ตัวชี้วัด
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ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรที่   8    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน



แนวทางที่  8   พัฒนาคุณภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ป  53 - 57 ป  53 ป  54 ป  55 ป  56 ป  57

ดานสิ่งแวดลอม

1.  จัดตั้งถังขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ จํานวนถังขยะ 0 0 0 0 0 0

2.  จัดซื้อรถขยะ จํานวน (คัน) 0 0 0 0 0 0

3.  รณรงคใหประชาชน ไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ รอยละของประชากรทั้งหมด 100% 80% 85% 90% 90% 100%

4.  จัดหาสถานที่สําหรับกําจัดขยะ แหง 0 0 0 0 0 0

5.  รณรงคไมใหประชาชนเผาหญาบริเวณขางทางแ รอยละของประชากรทั้งหมด 100% 80% 85% 90% 90% 100%

เปาหมาย

71

ผูรับผิดชอบโครงการ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่   8    ยุทธศาสตรการพัฒนาการลดปญหาความยากจนและการสรางชุมชนและสังคมไมทอดทั้งกัน



ยุทธศาสตรที่   1    การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางที่  1   พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน จํานวนครั้งการฝกอบรมอาชีพ 10  ครั้ง

2.  จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย จํานวนคนที่มีอาชีพเสริม 20  คน

3.  จัดตั้งลานคาชุมชนในการจําหนายสินคา จํานวนลานคาชุมชน 1  แหง

4.  สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน จํานวนอาชีพที่สงเสริม

บทที่  6   การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ  และการติดตามผล  ประเมินผล

โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย



ยุทธศาสตรที่   1    การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางที่  2   ดานการสงเสริมการทองเที่ยว

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว จํานวนสถานที่ทองเที่ยว

2.  จัดกิจกรรมแขงขันเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จํานวนครั้ง

3.  สงเสริมอาชีพที่ตอเนื่องกับการทองเที่ยว จํานวนครอบครัว

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรที่   2    การพัฒนาดานสังคม

แนวทางที่  1   ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวนคน

จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวนคัน

ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย จํานวนครั้ง

ยุทธศาสตรที่   2    การพัฒนาดานสังคม

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่  2    ดานการสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

จัดการแขงขันกีฬาในตําบล

สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม

สังคมสงเคราะหเด็ก  สตรี  คนพิการ  และคนชรา

4.  สงเคราะหผูปวยติดเชื้อเอดส

5.  สนับสนุนและจัดตั้งศูนยกีฬาตําบล

6.  สรางสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผอนหยอน

ใจของชุมชน

7.  การจัดหาเต็นทสําหรับหมูบาน

ยุทธศาสตรที่   2    การพัฒนาดานสังคม

ผูรับผิดชอบโครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย



แนวทางที่  3    ดานการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  ฝกอบรมเยาวชนในตําบล

2.  เขาคายอบรมเยาวชนในตําบล

3.  ฝกอบรมอาสาสมัครชุมชน

ยุทธศาสตรที่   3    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   1    ดานการคมนาคม

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  กอสรางถนน

2.  กอสรางชองระบายน้ํา

3.  กอสรางรองระบายน้ํา

4.  ขยายผิวจราจร

5.  ซอมปรับปรุงถนนและรองระบายน้ํา

6.  กอสรางสะพาน

ยุทธศาสตรที่   3    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   2    ดานไฟฟาและไฟสองสวาง

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  ขยายเขตไฟฟา

2.  ติดตั้งไฟสองสวางสาธารณะ

3.  ซอมปรับปรุงไฟสองสวางสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่   3    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   3    ดานการพัฒนาระบบจราจร

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  ติดตั้งวัสดุอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการจราจร

2.  ปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องหมายบังคับการจราจร

3.   ติดตั้งเครื่องหมายหรือไฟสะทอนแสงทายรถ

      เพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตรที่   4    การพัฒนาดานแหลงน้ํา

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   1   แหลงน้ําอุปโภค บริโภค

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  ขยายเขตประปาหมูบาน

2.  ซอมปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (แบบหอถังสูง)

3.  ซอมปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (ประปาภูเขา)

4.  กอสรางระบบประปาใหดื่มได

ยุทธศาสตรที่   4    การพัฒนาดานแหลงน้ํา

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   2   แหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  กอสรางฝาย   ทํานบ  หรืออางเก็บน้ํา

2.  ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขิน

3.  ซอมปรับปรุงคลองสงน้ํา

4.  ขุดลอกอางเก็บน้ํา

5.  ซอมปรับปรุงฝาย  ทํานบ  หรืออางเก็บน้ํา

ยุทธศาสตรที่   5    การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   1   การพัฒนาการเมือง

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  โครงการอบรมใหความรูดานการพัสดุแกตัวแทน

      ประชาคมหมูบาน

2.  อบรมใหความรูกฏหมายเลือกตั้งแกประชาชน

3.  รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง

4.  อบรมใหความรูแกประชาชนในการเขามาตรวจ

      สอบการทํางานของ อบต.

ยุทธศาสตรที่   5    การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   2   การพัฒนาการบริหาร

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.   จัดสงผูบริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานสวน

      ตําบลเขารับการอบรม

2.   จัดซื้อรถยนต

3.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงาน อบต.

4.  ซอมปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ

ยุทธศาสตรที่   6    การพัฒนาดานการสาธารณสุข

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   1   สงเสริมสุขภาพอนามัย

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  โครงการสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย

2.  โครงการสงเสริมใหประชาชนรับประทานอาหาร

      ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย

3.  โครงการจัดบานใหถูกสุขลักษณะ

ยุทธศาสตรที่   6    การพัฒนาดานการสาธารณสุข

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   2   ควบคุมและระงับโรคติดตอ

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก

2.  โครงการควบคุมโรคไขฉี่หนู

3.  โครงการควบคุมโรคฤดูรอน

4.  โครงการควบคุมโรคเอสด

ยุทธศาสตรที่   7    การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   1    ดานการศึกษา

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในโรงเรียน

2.  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

3.  โครงการบริการอินเตอรเน็ทตําบลเพื่อประชาชน

4.  โครงการติดตั้งเสียงตามสาย  หรือวิทยุชุมชน

5.  โครงการที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน

6.  โครงการจัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน

7.  โครงการกอสรางศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียน

8.  จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหกับ

      โรงเรียน (เครื่องคอมพิวเตอร)

ยุทธศาสตรที่   7    การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   2    ดานศาสนา

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  โครงการฝกอบรมจิตสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

      และพนักงานสวนตําบล

2.  โครงการเขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญทาง

      พุทธศาสนา

3.   โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา

ยุทธศาสตรที่   7    การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   3    ดานวัฒนธรรม

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

2.  โครงการจัดงานวันสงกรานต

3.  รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรม

      อันดีของทองถิ่น

4.  โครงการสงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรม และประ-

      เพณีทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่   8    การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



แนวทางที่   1    ทรัพยากรธรรมชาติปาไม

ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากร

      ธรรมชาติปาไม

2   บริหารจัดการ และดูแลรักษาปาชุมชน

3.  ปลูกตนไมในบริเวณที่สาธารณะ และที่รกราง

     วางเปลา

4.  ฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

      และสิ่งแวดลอม

5.  จัดทําแนวเขตกั้นบริเวณที่สาธารณะ

ยุทธศาสตรที่   8    การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่   2    ทรัพยากรธรรมชาติแหลงน้ํา

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  รณรงคสรางจิตสํานึกดานการไมทิ้งขยะมูลฝอยลง

      ลงในแมน้ําลําคลอง

2.  รณรงคลดการใชสารเคมี

3.  สรางความสมดุลทางธรรมชาติ เชน การปลอย

      สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ

ยุทธศาสตรที่   8    การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่   3    สิ่งแวดลอม

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ



ป  48 - 52 ป  48 ป  49 ป  50 ป  51 ป  52

1.  จัดตั้งถังขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ

2.  จัดซื้อรถขยะ

3.  รณรงคใหประชาชน ไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ

4.  จัดหาสถานที่สําหรับกําจัดขยะ

5.  รณรงคไมใหประชาชนเผาหญาบริเวณขางทาง

      และในไรนาของตนเอง

โครงการ ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
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