สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป
เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
โดยมีหลักการที่ว า
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ /กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ /กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปยังเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
โดยนําโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน ดังนั้น แผนพัฒนาสามป จึงมีลักษณะกวาง ๆ ดังนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่เชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป
แผนพัฒนาสามป จึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาที่จะจัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมี
การทบทวนปรับปรุงเปนประจําทุกป
ดังนั้น
โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปนั้น ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับการโครงการ / กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
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2. เพื่อแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาของปนั้น ๆ วาเปนอยางไร โดยจะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการพัฒนา
3. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
4. เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจํา
5. เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ของ
องคการบริหารสวนตําบลบะ
6.
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตําบล ตลอดจนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลบะ

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
จากการที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร หลังจากนั้น
ถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอน การจัดทํา
แผนพัฒนาสามป จํานวน 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา) พบผูบริหารทองถิ่นชี้แจง
วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจ
(Mission) ที่จะตองดําเนินการตอไปพรอมทั้งเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป 2557-2559
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ (โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา แผนพัฒนาสามป
และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน )
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา)
แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่
เกี่ยวของทราบ ไดแก
- คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
- สํานักงานปลัด อบต. , สวนการคลัง , สวนโยธา และสวนการศึกษาฯ
- ประชาคม (Civil Society)
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สรุปขอมูลจากยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ปญหาความตองการของทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร / อําเภอทาตูม และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบะ เพื่อนํามาเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ประชาคมตําบล และสวนราชการที่เกี่ยวของรวมพิจารณาโดยในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรมใน แผนพัฒนา
ดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอไป
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3. เมื่อไดกําหนดแนวทางการพัฒนาแลว พิจารณาวาจะมีโครงการ / กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกเปนกรอบในการพัฒนา
4. การพิจารณากําหนดกิจกรรม ไดแยกประเภทของโครงการออกเปน 3 ประเภท คือ
1) โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลบะ ดําเนินการเอง (มีขีดความสามารถทั้งทางดาน
กําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง)
2) โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลบะ อุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
(เปนงานที่อยู
ในอํานาจหนาที่ แตองคการบริหารสวนตําบลบะ ไมประสงคจะดําเนินการจึงไดมอบหนวยงานอื่น
3) โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลบะ ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นทั้งจาก
สวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ (เนื่องจากเปนโครงการใหญ หรือเปนโครงการที่
หนวยงาน ดังกลาวมีหนาที่จัดบริการสาธารณะอยูแลว)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการสํารวจและ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทํา แผนพัฒนาสามป รวมทั้งวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่เลือก และประการสําคัญ คือ ขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอกองคกร
เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหตามหลักเทคนิค SWOT Analysis
2. การวิเคราะหขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวจะมี 4 กิจกรรมหลัก ๆ คือ
๑) การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
๒) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
๓) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
๔) การตัดสินในเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ประชุมรวมกันพิจารณาการคัดเลือกวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาการคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
2. ประชุมรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะตองดําเนินการตามแนวทางที่
คัดเลือก
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาการคัดเลือก
โครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จโดยเนน
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รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรก (พ.ศ. 255 7) ของแผนพัฒนาสามป เพื่อสามารถนําไป
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2557 ตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จัดทํารางแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.2557-2559) โดยมีเคาโครงรางประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนํา แผนพัฒนาสามป ไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จัดเวทีประชาคมซึ่งการ
ประชาคมนั้นประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประชาคมตําบล และหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ ในการเสนอราง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
และรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ในการปรับปรุง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นําราง แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) ที่ผานการประชาคมตําบลที่ปรับปรุงแลว เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559)
เพื่อเสนอใหผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล)
2. ผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) เสนอรางแผนพัฒนาสาม ป(พ.ศ.2557-2559)
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
3. สภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลว ผูบริหารทองถิ่นจึงอนุมัติ
และประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ตอไป
4. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) แลว ใหผูบริหาร
ทองถิ่นสงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
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ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
คกก. พัฒนาทองถิ่น +
ประชาคมทองถิ่น

แจงแนวทางการพัฒนา+รับทราบปญหา+ความตองการ
กําหนดแนวทางการพัฒนา

คกก.สนับสนุน ฯ

ก.พ. - มี.ค.

จัดทําราง

คกก.พัฒนาทองถิ่น

เม.ย.

พิจารณา

กรณี อบต.

พ.ค.

กรณี อบจ. เทศบาล /
เมืองพัทยา

สภา อบต. พิจารณาเห็นชอบ
ผูบริหารทองถิ่น
อนุมัติ ประกาศใช

มิ.ย.

ผูบริหารทองถิ่น อนุมัติ
ประกาศใช
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา 5

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น เปนการพิจารณาและกําหนด
แนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค และเปนการคาดเดาเหตุการณตาง ๆ ในอนาคต และ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา (ความพยายามที่เปนระบบ) เปนการ
ลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ
เขามาในองคการ ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา ลดความสูญเปลาของ
หนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมขององคการที่ชัดเจน และยังเปนการอํานวย
ประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้นและทําใหเกิดความแจม
ชัดในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี ( Theory) หลักการ(Concept)
และงานวิจัยตางๆ (a ration approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคต
กลาวไดวา ไมมีองคกรใดที่ประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผน
จึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี และการวางแผนพัฒนาสามป ที่ดียอม
สงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้
1. บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objective) มีทิศทางไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวโดยอยาง
สะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด ( Economic Operation) ทําใหฝายตางๆ มีการประสานงาน มีการใชประโยชน
จากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา เปนการลดตนทุนกอใหเกิดการประหยัดแกองคกร
3. ลดความไมแนนอน ( Reduction of Uncertainty) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเปนผลมา
จากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต และไดหา
แนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
4. เปนเกณฑในการควบคุม
(Basic of Control) ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม
กลาวคือ แผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค ( Encourages innovation and Creativity)
การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจและเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สรางสรรค
6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่
ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต
7 . พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Competitive Strength) การวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยาย
ขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
8. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปสู
จุดหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝายตาง ๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝาย
ขององคการ
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบลบะ
องคการบริหารสวนตําบลบะ ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2540
ตราสัญลักษณประจําองคการบริหารสวนตําบลบะ
องคการบริหารสวนตําบลบะ ไดกําหนดตราสัญลักษณใหมีลักษณะ
เปนวงกลม ภายในวงกลม ประกอบดวย
เนินเขา หมายถึง การประกอบอาชีพของตําบล ซึ่งสวนใหญจะทํานาขาว
และยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณของพื้นที่เกษตรกรรม
ดวงจันทรที่เปลงแสง หมายถึง ความเจริญรุงเรืองของตําบลบะ
กระตาย หมายถึง ชุมชน เรียกวา “ บะ ขี้กระตาย ”
แมน้ํา หมายถึง ตําบลบะ อุดมสมบูรณดวยแหลงน้ํา ไดแก แมน้ํามูล และ
หวยระวี ซึ่งอุดมสมบูรณดวยสัตวน้ํานานาชนิด
2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

คําขวัญตําบลบะ

“ รักสามัคคี มากมีนักปราชญ ปราสาทโบราณ สืบสานวัฒนธรรม เกษตรล้ําหนา ชาวประชาเปนสุข ”
2

2

วิสัยทัศนของ องคการบริหารสวนตําบลบะ
“โครงสรางพื้นฐานมั่นคง
ดํารงคุณธรรม กาวนําแหลงการเรียนรู มุงสูชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีพดวยเกษตรอินทรีย สุขภาพอนามัยดีถวนหนา ประชามีสุขและรวมพัฒนา”
2

2

1.2 ที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบะ
องคการบริหารสวนตําบลบะ ตั้งอยู ณ เลขที่ 80
หมูที่ 2 บานหนองตาไก ตําบลบะ อําเภอทาตูม
จังหวัดสุรินทร มีระยะหางจาก ตัว อําเภอทาตูมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 25 กิโลเมตร และหาง
จากตัวจังหวัดสุรินทรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 50 กิโลเมตร
2

2

อาณาเขตติดตอ มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลทาตูม
และองคการบริหารสวนตําบลพรมเทพ
ทิศใต
ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลกระโพ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมธี
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1.3 ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,375 ไร
ตารางที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลบะ

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
มีลกั ษณะเปนที่ดอนสลับกับที่ลุมกระจายอยูทั่วไป มีลักษณะเปนลูกคลื่น และเปนพื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตว
เขตปาสงวน แหงชาติ เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน สลับกับที่นา ทิศเหนือจรดแมน้ํามูล ทิศตะวันออกจรด
ลําหวยระวี และ มีหนองน้ํามากมาย เหมาะสําหรับการปลูกขาว ปลูกมันสําปะหลัง ยางพารา ปอ ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง ฯลฯ และมีพื้นที่เหมาะสมแกการเลี้ยงสัตว
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1.5 เขตการปกครอง
เขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลบะ มีจํานวนหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 15
หมูบาน ประกอบดวย
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดหมูบานในตําบลบะ
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อหมูบาน
บะ
หนองตาไก
โคกสะอาด
เปอยปราสาท
โนนสูง
ผางเกา
สําโรง
เฉนียง
ตาเปก
ปรีง
ปรีง
หนองไผ
ยางเกา
หนองสิม
ปรีง

ชื่อผูนําหมูบาน
นายอภิรัฐ
ธนปฐมพงศ
นายสามารถ
ชาญศรี
นายคําณวน
ชาญศรี
นายสุพจน
ใจกลา
วาที่ รต.วันทา
ใจกลา
นายสุชาติ
ตลับทอง
นายไพรัตน
จําปาทอง
นายประสิทธิ์
ซอนกลิ่น
นายเสมอ
มณีศรี
นายกล
จําปาทอง
นายวิเชียร
จําปาทอง
นายบุญรวม
ฉิมงาม
นายเจริญ
พรหมบุตร
นายสุภาพ
ลาภจิตร
นายจา
จําปาทอง

ตําแหนง
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
กํานันตําบลบะ
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน

1.6 ขอมูลประชากร ตําบลบะ มีครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 1,506 หลังคาเรือน และมี
ประชากรทั้งหมด 6,463 คน จําแนกเปน ชาย 3,219 คน หญิง 3,244 คน
สรุปความหนาแนนของประชากรทั้งหมดเทากับ จํานวนประชากร 103 คน/ ตร.กม.
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชากร/หมูบาน
หมูที่

บาน

จํานวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4

บะ
หนองตาไก
โคกสะอาด
เปอยปราสาท

254
88
98
58

455
177
202
131

488
160
203
118

943
337
405
249
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โนนสูง
ผางเกา
สําโรง
เฉนียง
ตาเปก
ปรีง
ปรีง
หนองไผ
ยางเกา
หนองสิม
ปรีง
รวม

173
64
47
163
43
94
176
90
46
31
81
1,506

406
125
105
336
81
251
391
184
108
96
171
3,219

379
141
115
368
102
216
420
191
106
67
170
3,244

785
266
220
704
183
467
811
375
214
163
341
6,463

(ขอมูลจากสถิตปิ ระชากรจากทะเบียนบานของอําเภอทาตูม ณ เดือน กุมภาพันธ 2556)

1.7 ขอมูลทางการศึกษา
(1.) โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แหง คือ
1. โรงเรียนบานบะ
2. โรงเรียนบานโนนสูง (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
3. โรงเรียนบานเฉนียง
4. โรงเรียนบานปรีง (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
(2.)
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลบะ
ผูอํานวยการโรงเรียน

ที่

สถานศึกษา

สังกัด

1

โรงเรียนบานบะ

นายอนุวัฒน ลักขษร

2

โรงเรียนบานโนนสูง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

นายสวาง

ชาญศรี

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

นายสํารอง

ลักขษร

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

นายพิศิษฐ

(ขยายโอกาสทางการศึกษา)

3

โรงเรียนบานเฉนียง

4

โรงเรียนบานปรีง

5

(ขยายโอกาสทางการศึกษา)

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

จํานวนครู
(คน)

จํานวนักเรียน
(คน)

นายบุญธรรม ปานเพ็ชร
ไพรสินธุ
(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556)
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2.

(3.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง คือ
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง
4. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธิ์สวางบานปรีง

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบะ
ที่
1
2
3
4

สถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธิ์สวางบานปรีง

ถายโอนจาก

จํานวนครู(คน)

กรมพัฒนาชุมชน
กรมพัฒนาชุมชน
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการศาสนา

3
3
2
5

จํานวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556)

(4.) ศูนยการเรียนชุมชน จํานวน
1 แหง
(5.) ศูนยขอมูลขาวสาร
จํานวน 1 แหง
(6.) ศูนยอินเตอรเน็ตตําบล จํานวน
1 แหง
1.8 สถาบันและองคกรศาสนา เขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบะ ประกอบดวย
วัดจํานวน 5 แหง และสํานักสงฆจํานวน 1 แหง ดังนี้
1. วัดโพธิ์หิมวันต บานบะ ม.1
2. วัดโนนรังราษฎรศิริ บานโนนสูง ม.5
3. วัดสวางอารมณ บานเฉนียง ม.8
4. วัดโพธิ์ศรีสวาง บานปรีง ม.11
5. วัดโพธิสัตว บานเปอยปราสาท ม.4
6. สํานักสงฆ บานยางเกา ม.13
1.9 หนวยงานสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบะ ตั้งอยูหมูที่ 1 บานบะ รับผิดชอบ 8 หมูบาน
- เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน
2 คน
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบะ บานปรีง ตั้งอยูหมูที่ 10 บานปรีง รับผิดชอบ 7 หมูบาน
- เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน
3 คน
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1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) จํานวน

จํานวน 125 คน
173 คน

1.11 การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม องคการบริหารสวนตําบลบะ มีถนนภายในเขตพื้นที่
ถนนสายหลัก
- ถนนลาดยางสายหลัก
จํานวน 5
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลัก จํานวน 6
- ถนนหินคลุกหลัก จํานวน 5
- ถนนลูกรังหลัก จํานวน 12
ถนนสายรอง
(ในหมูบาน)
- ถนนลาดยาง จํานวน 9
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
- ถนนหินคลุก
จํานวน
- ถนนลูกรัง
จํานวน
- ถนนดิน
จํานวน 20
การโทรคมนาคม
- โทรศัพทติดตั้งประจําหมูบาน
จํานวน
- ตูโทรศัพทตามหมูบาน
จํานวน
การไฟฟา
- มีไฟฟาเขาถึงทั้ง
จํานวน 15
แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย
จํานวน
- หนองน้ํา
จํานวน
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
จํานวน
- หนองน้ํา
จํานวน

ดังนี้
สาย
สาย
สาย
สาย

49
23
21

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย

3
16

แหง
แหง
หมูบาน

6
44

สาย
แหง

12
3

แหง
แหง

1.12 ทรัพยากรธรรมชาติ
เขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลบะ มีแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ คือ
(1) หวยระวี ไหลผาน หมูท ่ี 14, 4, 8, 9, 13, 10, 11, 15
(2) แมน้ํามูล ไหลผาน หมูท่ี 10, 11, 15
(3) ปาสงวนแหงชาติดงสายทอ
(4) พื้นที่สาธารณประโยชน
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2. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลบะ
องคการบริหารสวนตําบลบะ (อบต.ขนาดกลาง) ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ดังนี้
2.1 ฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลบะ ประกอบดวย
1. นายสุทิน
ลักขษร
นายก อบต.
2. นายบุญเกิด
ฉิมงาม รองนายก
อบต.
3. นายประดับ
คงสุข รองนายก
อบต.
4. นายวุฒิพงษ ชาญศรี
เลขานุการนายก
อบต.
2.2 ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลบะ ประกอบดวย
1. จ.ส.อ.บุญวาส ศรีไตรลืม ประธานสภา อบต.
2. นายสงบ
คงสุข
รองประธานสภา อบต.
3. นางสาวมณีเนตร ฉิมงาม
เลขานุการสภา อบต.
4. นายบุญครอง ชาญศรี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1
5. นายบุญฤกษ ผลเกิด สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1
6. นายสมบูรณ
ตลับทอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2
7. นายสายฝน จําปาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3
8. นายจิต
ลักขษร
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3
9. นายลําไย ลักขษร
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
10. นายอุดม
ใจกลา สมาชิกสภา อบต
. หมูที่ 4
11. นางชญานิศ มุสิกวรรณวัฒน สมาชิกสภา อบต
. หมูที่ 5
12. นายสุธี
ตลับทอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5
13. นายสงา ฉิมงาม
สมาชิกสภา อบต
. หมูที่ 6
14. นายบุญเพ็ง ตลับทอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6
15. นายพรศักดิ์
จําปาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7
16. นายสําราญ
บุญครอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7
17. นายทวีคูณ
แกลวกลา
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8
18. นายพิทักษ ซอนกลิ่น สมาชิกสภา อบต
. หมูที่ 8
19. นายประเชิญ
ชาญศรี
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9
20. นายพูน สายวัน
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
21. สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
22. นายกิตติ จําปาทอง สมาชิกสภา อบต
. หมูที่ 11
23. นางปริศนา แกวขาว
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
24. นายสมพร ชาญศรี
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
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(

25. นายประมวล
บุญครอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 13
26. นายพลากร สมสวย
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 13
27. นายบุญรอด จันทรงาม สมาชิกสภา อบต
. หมูที่ 14
28. นายสมมาตร
สมานมิตร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 14
29. นายประกอบ บุญครอง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15
30. นางเยาวภา
บุญครอง สมาชิกสภา อบต
. หมูที่ 15
2.3 ขอมูลบุคลากร พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง แบงออกเปนสวนราชการ 4 สวน ดังนี้
รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ
1. นายปราโมทย
จงกลาง
2. นางรัชนี
พัสลังก
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ
(1) สํานักงานปลัด ประกอบดวย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ดังนี้
1. นางสาวนันทิกา บุญมา
หัวหนาสํานักงานปลัด
2. นางพรทิพย ศรีปุชัยนนท
นักพัฒนาชุมชน
3. นางสาวสันสุณี กิ่งแกว
บุคลากร
4. นางสาวสุพรรณี เอื้อนไธสง เจาพนักงาน
ธุรการ
5. นายสุรศักดิ์ พรมศรี ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
6. นายพิชาติ ฉิมงาม
ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
7. นายนันททวีวัฒน สรอยจิตร
ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นางสาวประกายพร ตลับทอง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
9. นายเติม ลักขษร คนสวน
10. นายทองอยู ฉิมงาม คนงาน
11. นายธนโชติ ขจรเดช
นักการภารโรง
12. นายระพิน ฉิมงาม พนักงานขับรถ
13. นางสลิน ชาญศรี แมบาน
2) สวนการคลัง ประกอบดวย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ดังนี้
1. นายประสิทธิ์ พันธสุข นักบริหารงานคลัง
2. นางสาวนันทนภัส จันทรเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นายนิพนธ ศรีปุชัยนนท เจาพนักงานพัสดุ
4. นางเทียนทอง ลักขษร
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
5. นางสาวสุทธิลักษณ คงสุข
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
(3) สวนโยธา ประกอบดวย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ดังนี้
1. นายปราโมทย
จงกลาง
หัวหนาสวนโยธา
2. นายธนวัฒน เพชรจันทร
นายชางโยธา
3. นายจิรารันต ผายสุวรรณ ผูชวยชางโยธา
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(4) สวนการศึกษาฯ ประกอบดวย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ดังนี้
1. นายอิสระ
สุขบรรเทิง หัวหนาสวน
การศึกษา
2. นางยุพิน บุญครอง ครูผู
ชวย
3. นางอัมรา
แกลวกลา ครูผู ชวย
4. นางสําเนียง มั่นหมาย ครูผู
ชวย
5. นางดวงเพ็ญ หวังผล ครูผูดูแลเด็ก
6. นางสาวหยาดพิรุณ นับถือบุญ ครูผูดูแลเด็ก
7. นางเข็มทอง คดีเวียง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
8. นายพิทเนตร บุญครอง
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
9. นางสมจิต น้ําใจดี
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
10. นางบุญอุม ตลับทอง
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
11. นายวรายุทธ ลักขษร
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
12. นางสาวปวีณา ลักขษร
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
13. นางสาวเพ็ญประภา ศรีปุชัยนนท ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
14. นางสาวธิญาดา ใจสวัสดิ์
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
15. นายธนาศักดิ์ ฉิมงาม ผูดูแลเด็ก
ตารางที่ 6 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบะ
ปลัด อบต.
(รักษาราชการแทน)

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 6)

สํานักงานปลัด

สวนการคลัง

สวนโยธา

สวนการศึกษาฯ
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3. รายไดขององคการบริหารสวนตําบลบะ ประจําปงบประมาณ 2554
รายรับ ในปงบประมาณ 2554 ไดประมาณการรายรับไวรวมทั้งสิ้น 20,986,537 บาท แยกไดดังนี้
รายรับ
ประมาณการป 2553 ประมาณการป 2554
รายไดจัดเก็บ
7,300,000.00
266,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
7,942,300.00
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
13,546,730.00
12,777,737.00
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
รวม
20,846,730.00
20,986,537.00
รายจายตามหมวดรายจาย
หมวด

จายจริงป 2552
1. งบกลาง
528,906.90
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
1,659,233.00
3. หมวดคาจางชั่วคราว
1,636,177.00
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
5,606,057.39
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
132,189.90
6. หมวดเงินอุดหนุน
1,696,500.00
7. หมวดรายจายอื่น
4,476,000.00
8. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
6,758,975.00
รวมทั้งสิ้น
22,494,039.19

งบประมาณป 2553 งบประมาณป 2554 หมายเหตุ
658,586.00
7,078,522.00
2,190,600.00
5,778,032.00
1,943,160.00
8,104,854.00
5,855,283.00
204,000.00
148,000.00
1,698,900.00
1,536,700.00
5,196,000.00
2,203,900.00
590,000.00
22,200,000.00
20,986,537.00
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สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 องคการบริหารสวนตําบลบะ ไดดําเนินการพัฒนาตําบลตามแนวทาง
พัฒนาของยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลบะ จํานวนเงินงบประมาณ 20,846,730.00 บาท คิดเปน 56 %
ของงบประมาณรายรับทั้งหมดของปงบประมาณ 2553
(ประมาณการรายรับป 2553 เทากับ 26,706,207.10 บาท)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 150,000.00 บาท
1. อุดหนุนกลุมเกษตรอินทรียตําบลบะ
จํานวน
150,000.00 บาท
รวมจํานวน 1 โครงการ
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ
2.2 จัดจางนักเรียน / นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียนหรือฤดูรอน จํานวน
รวมจํานวน 2
ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคม งบประมาณ 9,494,372.00 บาท
1.1 สนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน
1.2 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
จํานวน
1.3 สนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย จํานวน
1.4 อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนเขาคายพักแรมลูกเสือสามัญ จํานวน
1.5 จัดซื้อทรายอะเบท ม.1- ม.15
จํานวน
1.6 จัดซื้อน้ํายาพนยุง ม.1- ม.15
จํานวน
1.7 สงเสริมสนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน
150
1.8 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน 3,804,000
1.9 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
จํานวน
1.10 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยติดเชื้อ HIV (เอดส)
จํานวน
1.11 จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
จํานวน
1.12 อุดหนุน โครงการอบรมใหความรูเรื่อง พรบ.จราจรทางบก จํานวน
สถานีตํารวจภูธรกระโพ
1.13 อุดหนุน โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ
จํานวน
สถานีตํารวจภูธรกระโพ
จํานวน
1.14 จัดตั้งดาน (จุด) ตรวจ / จุดบริการประชาชนในชวงเทศกาล
1.15 ชวยเหลือราษฎรประสบภัยสาธารณะและกรณีเรงดวนอื่น จํานวน

15,000.00 บาท
โครงการ
1,185,600.00 บาท
1,167,218.00 บาท
70,000.00 บาท
10,000.00
บาท
50,000.00
บาท
17,500.00
บาท
,000.00
บาท
.00
บาท
768,000.00
บาท
54,000.00
บาท
80,000.00
บาท
15,000.00 บาท
20,000.00 บาท
60,000.00
36,870.00

บาท
บาท
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1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

อุดหนุน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุรินทร จํานวน
จัดงานแขงขันกีฬาประเพณีตําบล
จํานวน
จัดซื้อน้ํายาหรือวัสดุอุปกรณในการตรวจหาสารเสพติด จํานวน
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา ม.1-ม.15 จํานวน
อุดหนุน ประเพณีโคมลอย ม.1 จํานวน
50
จัดงานประเพณีแขงขันเรือยาวฝพายขนาดเล็กบานยางเกา ม.13 จํานวน
สงเสริม ประเพณีแขงขันเรือยาวอําเภอทาตูม จํานวน

38,100.00
150,000.00
9,900.00
74,695.00
,000.00
60,000.00
50,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.23 อุดหนุน ประเพณีแขงขันเรือยาวอําเภอทาตูมแกที่ทําการ อ.ทาตูม
1.24 อุดหนุน กิจกรรมวิปสสนาเขากรรมวัดโพธิ์สัตว
1.25 บรรพชาภาคฤดูรอน
1.26 จัดงานวันสรงปราสาทบานเปอยปราสาท
1.27 จัดงานประเพณีสงกรานต ณ กุดน้ําใส

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 2,114,807.00 บาท
จํานวน
3.1 กอสรางถนน คสล. ม.3 บานโนนแคน (สายกลางหมูบาน)
3.2 กอสรางถนน คสล. ม.5 บานโนนสูง (สายทางเขาหมูบาน) จํานวน
3.3 กอสราถนน คสล. ม.7 บานสําโรง
จํานวน
3.4 กอสรางถนนดินถม จากบานบะ ม.1 ถึง ร.ร.ลานทราย ฯ จํานวน
3.5 กอสรางถนน คสล. ม.8 บานเฉนียง
จํานวน
3.6 กอสรางถนน คสล. ม.9 บานตาเปก
จํานวน
3.7 กอสรางถนน คสล. ม.10 บานปรีง
จํานวน
3.8 กอสรางถนน คสล. ม.11 บานปรีง
จํานวน
3.9 กอสรางถนน คสล. ม.13 บานยางเกา
จํานวน
3.10 กอสรางถนน คสล. ม.15 บานปรีง
จํานวน
3.11 กอสรางถนนหินคลุก ม.6 บานผางเกาถึงหนองขวาว
จํานวน
3.12 กอสรางถนน คสล.เขาบานพักพนักงาน อบต.
จํานวน
4. ยุทธศาสตรพัฒนาแหลงน้ํา 183,300.00 บาท
4.1 ขุดคลองดินบานปรีง ม.11
4.2 ขุดคลองดินบานหนองตาไก ม.2 จํานวน
4.3 ปรับปรุงฝายกั้นน้ํา

จํานวน

20,000.00
บาท
25,000.00
บาท
56,000.00
บาท
15,000.00
บาท
37,440.00
บาท
รวมจํานวน 29 โครงการ

185,252.00
208,037.00
186,000.00
176,336.00
183,766.00
178,200.00
185,000.00
167,310.00
185,000.00
280,000.00
115,906.00
64,000.00
รวมจํานวน 12

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
โครงการ

50,000.00 บาท
53
,300.00 บาท
จํานวน
80,000.00 บาท
รวมจํานวน 3 โครงการ
5. ยุทธศาสตรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 56,331.00 บาท
5.1 ปลูกตนไมในที่สาธารณะในเขต อบต.
จํานวน
56,331.00 บาท
รวมจํานวน 1 โครงการ

6. ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองและการบริหาร 3,149,073.00 บาท
6.1 จัดประชาคมหมูบานหรือประชาชนแสดงความคิดเห็นและ จํานวน
ขอเสนอแนะ
6.2 จัดการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
6.3 อบรมสัมมนา
จํานวน
6.4 สงเสริมการศึกษาของ อบต.
จํานวน
6.5 กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ ณ ที่ทําการ อบต.
จํานวน
6.6 กอสรางปายคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรั้ว
จํานวน
6.7 จัดซื้อเครื่องเครื่องทําน้ําเย็น
จํานวน
6.8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโตะและเกาอี้พรอมเครื่อง จํานวน
6.9 จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร
จํานวน
6.10 จัดซื้อเต็นท
จํานวน
6.11 จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
จํานวน
6.12 จัดซื้อโซฟารับแขก 1 ชุด
จํานวน
6.13 กอสรางตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน

13 ,400.00 บาท
45,316.00 บาท
9,000.00 บาท
165,000.00 บาท
1,319,800.00 บาท
669,800.00 บาท
9,490.00 บาท
31,680.00 บาท
76,000.00 บาท
347,985.00 บาท
179,500.00 บาท
4,953.00 บาท
196,149.00 บาท
รวมจํานวน 13 โครงการ

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณดานการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตรพัฒนาระหวางแผนที่ตั้งไว
และการดําเนินการจริง ประจําปงบประมาณ 2552
ยุทธศาสตรพัฒนา
แผนที่ตั้งไวขอบัญญัติ
การดําเนินการจริง
(บาท)
(บาท)
ยุทธศาสตรการพัฒนา (20 %)
10,423,400.00
9,494,372.00
ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ (15 %)
183,000.00
165,000.00
ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (25 %)
2,154,700.00
2,114,807.00
ยุทธศาสตรพัฒนาแหลงน้ํา (15 %)
183,300.00
ยุทธศาสตรพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (10 %)
195,000.00
56,331.00
ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองและการบริหาร (15 %)
4,295,316.00
3,149,073.00
รวม
17,251,416.00
15,163,883.00
หมายเหตุ การดําเนินการจริง คิดเปน 87.90 % ของงบประมาณที่ต้งั ไวในขอบัญญัติ

ยุทธศาสตรพัฒนา

แผนที่ตั้งไวใน
การดําเนินการจริง
แผนพัฒนา 3 ป (บาท)
(บาท)
ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคม (20 %)
12,465,900.00
9,494,372.00
ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ (15 %)
1,195,000.00
165,000.00
ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (25 %)
9,853,700.00
2,114,807.00
ยุทธศาสตรพัฒนาแหลงน้ํา (15 %)
10,060,540.00
183,300.00
ยุทธศาสตรพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (10 %)
550,000.00
56,331.00
ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองและการบริหาร (15 %)
5,285,000.00
3,149,073.00
รวม
39,410,140.00
15,163,883.00
หมายเหตุ การดําเนินการจริง คิดเปน 38.48 %ของงบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนา 3 ป

สวนที่ 4
วิสยั ทัศน พันธกิจ และจุดมุง หมายเพือ่ การพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน
วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบะ
“โครงสรางพื้นฐานมั่นคง ดํารงคุณธรรม กาวนําแหลงการเรียนรู มุงสูชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพ
ดวยเกษตรอินทรีย สุขภาพอนามัยดีถวนหนา ประชามีสุขและรวมพัฒนา”
วิสยั ทัศนกระทรวงมหาดไทย
“เปนองคกรหลักในการบําบัดทุกข บํารุงสุข อํานวยความเปนธรรมของสังคมดวยการบูรณาการ
การบริหารจัดการ ในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ สรางโอกาสใหประชาชน มีความมั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน ”
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
“เปนองคการหลักในการสงเสริมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อสรางความ
มั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอยางยั่งยืน ”
วิสัยทัศนของจังหวัดสุรินทร
“ เกษตรอินทรียเปนเลิศ เปดประตูสูอินโดจีน”
วิสัยทัศนของอําเภอทาตูม
1. น้ํา + ใจ ถวายในหลวง
2. อําเภอมิติใหม
3. สุขภาพดีถวนหนา
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. ปลอดยาบา ยาเสพติด
6. อนุรักษและคุมครองชาง
7. พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
4.2 พันธกิจ (Mission)
1. การพัฒนาดานการศึกษา ขาวสารขอมูล พรอมทั้งปลูกฝงประชาชนใกลชิดศาสนา พรอมทั้งสงเสริม
ดานสุขภาพ การออกกําลังกาย ประชาชนมีสุขภาพจิตและกายดี
2. การสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
3. การอํานวยความสะดวกในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชสําหรับการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
5. การสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

1. ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ
2. ชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรอินทรียและพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
3.
4.
5.
6.

ทุกครัวเรือนไดรับบริการโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนอยางครบถวนและเสมอภาค
ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลเอาใจใส
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง / เจาของชุมชน

4.4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น)

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบะ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็ก/เยาวชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร สารสนเทศที่ทันตอเหตุการณดวยเครื่องมือสื่อสารที่เปยม
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานกีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
หางไกลยาเสพติด
4. เพื่อใหประชาชนรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน
5. เพื่อใหประชาชนยึดมั่น เห็นความสําคัญและดํารงตนภายในสถาบันครอบครัวที่ดีงาม
6. เพื่อใหประชาชนใกลชิดศาสนา และมีธรรมะอยูในจิตใจ
เปาหมาย
1. เด็ก/เยาวชน ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ป รวมทั้งมีการรวมมือระหวาง โรงเรียน วัด ครอบครัว
รวมกันสรางฐาน ขัดเกลา อบรมบมนิสัยใหสมาชิกในชุมชนมีคุณลักษณะ 9 ประการ ไดแก ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ กตัญู
2. ประชาชนไดรับการสงเสริมดานสุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการ ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได
3. สถาบันครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
แนวทางพัฒนา
1. สนับสนุนการศึกษา แหลงเรียนรู ขาวสารขอมูล
2. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
3. สงเสริมสนับสนุนดานสวัสดิการของชุมชน
4. สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมปองกัน เฝาระวัง รักษา บําบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติด
6. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อกระตุนสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว
สงเสริมอาชีพ การสรางงาน สรางรายไดแกประชาชน ทําใหประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและความเปนอยูดี
ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีงานทํา หรือมีรายไดพอกินพอใชตลอดป ไมมีปญหาคนวางงานหรือมีการอพยพยายถิ่น
2. เพื่อใหเกิดกระบวนการรวมกลุมทางชุมชนของตนเอง มีอํานาจตอรอง
3. เพื่อใหประชาชนนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง การเพิ่มผลิตผลโดยวิถีเกษตรอินทรีย
4. เพื่อใหครอบครัวสามารถผลิตของใชที่จําเปนไดเอง โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา
5. เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถและพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาสินคาและสามารถขยายสูตลาดกลางได
เปาหมาย
1. ประชาชนมีรายไดพอกินพอใช มีการออม พึ่งตนเองได สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
2. ประชาชนมีการรวมกลุมอาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยกลุมอาชีพตางๆ มีเงินทุนในการ
ดําเนินกิจการของกลุมชุมชน
3. การเพิ่มผลผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย สามารถลดตนทุน รักษาสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาฝมือในการผลิต เพิ่มมูลคาสินคา และขยายสูตลาดกลางได
แนวทางพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย
2. สนับสนุนการจัดทําเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ การรวมกลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพตางๆ
ทั้งดานทุน ศูนยฝกอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพ ความเขมแข็งและสรางรายได
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่มีการคมนาคมสัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ที่ยังไมมีไฟฟาใชไดมีไฟฟาใช
3. เพื่อใหทุกหมูบานไดรับสาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอ
เปาหมาย
1. ถนนสายสําคัญตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหสามารถสัญจรไดดี
2.ขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึงทุกเขตหมูบาน ติดตั้งไฟกิ่งตามหมูบาน เพื่อเพิ่มแสงสวางและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
3. ทุกหมูบานมีโทรศัพทสาธารณะใช โดยสามารถติดตอสื่อสารไดและสามารถติดตั้งโทรศัพทใชตามบานได
แนวทางการพัฒนา
1. กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ใหเปนไปดวยความสะดวก
2. กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้นตามหมูบานที่ยังขาดกระแสไฟฟาใช
3. กอสรางและขยายเขตการบริการการประปา
4. การบริการสาธารณะที่ควรไดรับ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ใหสามารถใชประโยชนไดมากขึ้น ในดานการอุปโภคและบริโภค
2. เพื่อใหมีแหลงน้ําเพียงพอในฤดูแลงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. เพื่อใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชุมเพิ่มขึ้น
เปาหมาย
1. ประชาชนในพื้นที่ใกลแหลงน้ําไดรับประโยชนทั้งในดานเกษตรกรรมและการบริโภค
2. แหลงน้ําประเภทตางๆ ไดรับการซอมแซมและบํารุงรักษา ใหใชการไดและมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนทุกหมูบานมีแหลงน้ําใช และมีเครื่องมืออํานวยการประกอบการใชน้ําหรือใหไดมาซึ่งน้ําและมี
เครื่องมืออํานวยความสะดวกในการใชน้ํา
4. ประชาชนมีสถานที่พักผอนหยอนใจ / ออกกําลังกาย / นันทนาการ เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. กอสรางแหลงน้ําขึ้นใหม หรือปรับปรุงแหลงน้ําเดิมใหใชการไดดี
2. สรางหรือจัดหาแหลงหรือภาชนะรองรับน้ําใหสามารถใชประโยชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติคงไวซึ่งความอุดมสมบูรณ ใหมีการปลูกปาเพิ่มเติมในที่สาธารณะประโยชนทุก
แหง
2. เพื่อใหประชาชน ชุมชนมีสวนรวมเปนเจาของในการดูแลรักษาทรัพยากร
3. เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติในเขตตําบลบะคงอยู ไมมีการบุกทําลาย
4. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ รูจักคุณคา
5. เพื่อใหการบริหารจัดการทางดานสิ่งแวดลอมที่ดีในการปองกันแนวเขต
6. เพื่อใหมีภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูล และประชาชนมีความรูในเรื่องการแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะมีพิษ
เปาหมาย
1. ใหมีแนวเขตปองกันการบุกรุกที่ชัดเจนในเขตปา หรือที่สาธารณะ
2. ขุดลอกหนองน้ําเดิมที่ตื้นเขินใหมีการใชการไดดีขึ้น
3. ประชาชนมีความรูในเรื่องการแยกขยะ 4 ประเภท ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะ
ทั่วไป
4. ใหมีภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลตางๆ ทุกหมูบาน / จัดทําเตาเผาขยะ
5. ดําเนินการปลูกตนไมตามแหลงที่สาธารณะหรือ 2 ขางทางทุกแหง
แนวทางการพัฒนา
1. บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

3. จัดซื้อพันธุกลาไมเพื่อปลูกตามสถานที่สําคัญ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
2. เพื่อใหสมาชิก / พนักงานมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และปฏิบัติงานหรือดําเนินงานตามภารกิจที่
ไดรับการถายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแผนกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
4. เพื่อใหมีอาคารที่ทําการที่มั่นคงแข็งแรงในการปฏิบัติงานขององคกร
5. เพื่อใหองคกรมีวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอในการปฏิบัติงานแตละป
6. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารสําคัญตางๆ เกิดความรู ความเขาใจ และทันตอเหตุการณ
เปาหมาย
1. ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
2. สมาชิก พนักงาน เขาใจในบทบาทหนาที่ และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนงานในการ
จัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทาง และหลักเกณฑที่คณะกรรมการกระจายอํานาจกําหนดและ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ไดรับการถายโอนจากรัฐบาล
3. บุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
4. มีอาคารที่ทําการที่มั่นคงแข็งแรง
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. จัดฝกอบรม สัมมนาใหความรูแกพนักงาน สมาชิก ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. กอสราง / ปรับปรุง / ซอมแซมศูนยราชการภายในตําบล
4. จัดบอรด/ปาย ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. ทุกหมูบาน
5. จัดหา ซอมแซม วัสดุ / ครุภัณฑใหเพียงพอ
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร
(1) แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรฯ
การกําหนดกรอบยุทธศาสตร ฯ มีฐานคิดวา การประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวาง
รัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะนํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น การวางแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทุกระดับ โดยคํานึงถึง
นโยบายผูบริหารทองถิ่น อํานาจหนาที่/ภารกิจถายโอน และแผนชุมชน ซึ่งแสดงแผนผังไดดังนี้

แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิน่
(โดย คณะกรรมการประสานแผน)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

นโยบายผูบริหารทองถิ่น

อํานาจหนาที่ / ภารกิจถายโอน

แผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2 แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดสุรินทร
 นโยบายและแนวคิดการพัฒนาระดับชาติ
- ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)
- แผนการบริหารราชการแผนดิน

แผนชุมชน

 นโยบายการพัฒนากลุมจังหวัด
- ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร)
 นโยบายและแนวคิดการพัฒนาจังหวัด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (พ.ศ. 2551-2555)
- ขอมูลปญหาความตองการของประชาชนในจังหวัดสุรินทร จากภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดสุรินทร
 นโยบายและแนวคิดการพัฒนาระดับชาติ
(1) ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประมวลและกลั่นกรองพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ โดย
ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัญชาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวทันตอโลกยุค โลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย ความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคมและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกไดเปนอยางดี
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ในระยะของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยังคงตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียม
ความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน
อยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางการคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแหลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของ
ระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปน
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม และ
เสริมสรางความเทาเทียมกับคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปน
ฐานการดํารงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
ทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมี
เกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมีกรอบแนวคิดของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 มี ดังนี้
 มุงพัฒนาสูสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน “Green Society”
 แนวคิดพื้นฐานยังคงยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา “ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 โดยคํานึงถึง
 ดําเนินการในทางสายกลาง
 ความสมดุลและยั่งยืน
 ความพอประมาณอยางมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกัน รูเทาทันโลก
 การเสริมสรางคุณภาพคน
 เนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนา
โดยแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 กําหนดยุทธศาสตรไว 5 ดาน ไดแก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ใหความสําคัญกับ
(1) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน
(2) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู
(3) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข
2. ยุทธศาตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ใหความสําคัญ
กับ
(1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง
(2) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
(3) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติ
และเกื้อกูล
3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
(1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความ
เปนไทย
(2) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
(3) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม

4. ยุทธศาตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ
(1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
(2) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสรางความเปนธรรม
สังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ
(1) การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนิน
ชีวติ ในสังคมไทย
(2) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ
(3) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการกํากับความควบคุมและ
ทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา
(4) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
(5) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
(6) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
สรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา
(7) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความ
ยั่งยืน
นโยบายและแนวคิดการพัฒนาจังหวัด
การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองกําหนดนโยบายให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายไดของประชาชน ตลอดจนถึงการที่ประชาชนไดรับการตอบสนอง
ตอปญหาความตองการ สําหรับยุทธศาสตรที่ใชประกอบการพิจารณาจัดทํากรอบยุทธศาสตร มีดังนี้
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร
 แผนยุทธศาตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร
พันธกิจ (Mission)
1. เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรียใหมีมาตรฐานและตลาดรองรับ
2. พัฒนาโครงการสรางการผลิต เพิ่มผลิตภาพของสินคาและบริการบนฐานความรู
3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางสภาพแวดลอมที่ดี คนมีจิตสํานึก และบูรณาการรวมกัน
4. พัฒนาคนใหมีคุณธรรม คุณภาพ ความรู เกิดภูมิคุมกันทางกายและจิต เปนสังคมที่นาอยู
5. บูรณาการงานชายแดนทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็งและสงเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อน
บาน

วิสัยทัศน (Vision)
เกษตรอินทรียเปนเลิศ เปดประตูสูสากล The Capital Organic Farming & Gateway to
Indochina
ลําดั
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคของ
กลยุทธ
บ
( Strategic Issues)
ยุทธศาสตร
( Strategies)
(Goals)
1 ดานการพัฒนาเกษตร
- เพิ่มผลผลิตเกษตร
1.1 พื้นที่เกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการ
อินทรีย
อินทรียใหไดรับรอง
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 1.2 การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตดาน
และมีตลาดรองรับภายใต เกษตรกรรมใหไดมาตรฐาน
การบริหารจัดการที่ดีและ 1.3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันเกษตรกร
เปนแหลงผลิตสินคา
และผูประกอบการ
เกษตรอินทรียที่สําคัญ
1.4 การสงเสริมและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ
การตลาด ทั้งในและตางประเทศ
1.5 การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรียและการ
ตรวจสอบยอนกลับ
1.6 การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยาง
เปนระบบ
1.7 ผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น
2 ดานการเพิ่มศักยภาพการ - เพิ่มรายไดโดยการเพิ่ม 2.1 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
แขงขันดานเศรษฐกิจ
ผลิตภาพของสินคาและ วัฒนธรรม เชิงนิเวศและเกษตร ภายใตการมีสวน
บริการบนฐานความรูและ รวมของชุมชน
ความเปนธรรม
2.2 การสงเสริมการผลิตสินคาผาไหมและสินคา
ชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับ
ความตองการของตลาดดวยกระบวนการเครือขาย
องคความรู
2.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
Logistics ดวยการบูรณาการ
2.4 การพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพใหได
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาด
ภายใตความรวมมือทุกภาคสวน
2.5 การสงเสริมธุรกิจการคา การลงทุนและการ
บริการ ภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐ

3

ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ภาคเอกชน และทองถิ่น
2.6 การสงเสริมการตลาด สินคาและการบริการที่มี
ศักยภาพทั้งในและตางประเทศ
- มีทรัพยากรธรรมชาติ 3.1 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศนที่สมดุล 3.2 สงเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี
สภาพแวดลอมที่ดีอยูใน 3.3 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ระดับมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.4 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน

ลําดับ
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคของยุทธศาสตร
( Strategic Issues)
( Goals )
ดานการพัฒนาสังคมอยาง - ประชาชนมีคุณธรรม มี
ยั่งยืน
ความรู มีสุขภาพกายและจิตดี
และอยูในสังคมอยางมีสุข
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ดานความมั่นคงชายแดน

กลยุทธ
( Strategies)
4.1 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
4.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
เสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตที่ดีงาม
4.3 การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
4.4 การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและ
สังคมภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
4.6 การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีงานทํา
มีรายไดและไดรับการพิทักษคุมครองสิทธิ์
4.7 การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
- ชุมชนชายแดนมีความเขมแข็ง 5.1 การพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน เครือขาย
อยูดีมีสุขและมีความสัมพันธอัน ทุกสวน บริเวณพื้นที่ชายแดนใหมีความ
ดีกับประเทศเพื่อนบาน
เขมแข็ง
5.2 การจัดระบบรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน
5.3 การพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางจังหวัดสุรินทรกับปร ะเทศพื้นบาน
4

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ( พ.ศ. 2552-2556 )
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา 1. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
คุณภาพชีวิต
2. สงเสริม / สนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุข
3. สงเสริม/ สนับสนุนการพัฒนาการกีฬา
4. สงเสริม/สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด สตรี คนชรา เด็ก
เยาวชน คนพิการและผูดอยโอกาส

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา ฯ
สํานักปลัด ฯ
กองการศึกษา ฯ
สํานักปลัด อบต.
กองการศึกษา ฯ
สํานักงานปลัด ฯ

5. สงเสริม / สนับสนุนการพัฒนาอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6. สงเสริม / สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตรการเพิ่ม
รายได

1. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและเกษตรอินทรีย
2. สงเสริม / สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
และอื่น ๆ
3. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาปศุสัตว
4. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาการผลิตผาไหม
5. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการเพิ่ม
รายได
(ตอ)

แนวทางการพัฒนา
6. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาดานชายแดนชองจอมเพื่อการ
ทองเที่ยวและการคา
7. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

8. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการใช
ประโยชนที่ดิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา 1. สงเสริม/สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ชุมชนเขมแข็ง
2. สงเสริม / สนับสนุนการพัฒนา การมีสวนรวม

3. สงเสริม / สนับสนุนดานการพัฒนาการปกครองทองถิ่น

4. สงเสริม / สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
5. สงเสริม/สนับสนุนตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดี มีสุข

กองการศึกษา ฯ
สํานักปลัด ฯ
กองชาง สํานักปลัด
ฯ
สํานักปลัด ฯ กอง
ชาง
สํานักปลัด ฯ กอง
ชาง
สํานักปลัด ฯ
สํานักปลัด ฯ
สํานักปลัด ฯ กอง
ชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด ฯ กองชาง
กองคลัง
สํานักปลัด ฯ กองชาง
กองคลัง
กองชาง
สํานักปลัดฯ กอง
กิจการฯ
กองแผน ฯ
สํานักปลัดฯ กอง
กิจการฯ
กองแผน ฯ
สํานักปลัดฯ กอง
กิจการฯ
กองแผน ฯ
สํานักปลัดฯ
กองการศึกษา ฯ
สํานักปลัด ฯ กองแผน

ระดับจังหวัด และโครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา 1. สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
องคกร
2. สงเสริม/สนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3. สงเสริม/สนับสนุนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและ
สถานที่ปฏิบัติราชการ

ฯ
กองการศึกษา ฯ
ทุกสํานัก / ทุกกอง
ทุกสํานัก / ทุกกอง
ทุกสํานัก / ทุกกอง

1.2 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
นโยบายเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
1. การพัฒนาทางดานการศึกษา จะพัฒนาระบบการศึกษาอยางตอเนื่องดวยการพัฒนาคนใหมี
การศึกษา อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพราะการศึกษาเปนรากฐานของชีวิต เชน
1.1 การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา
1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
1.4 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนารายได โดยมุงเนนสรางงานสรางรายได แกคนในชุมชนอยางตอเนื่อง
2.1 สงเสริมอาชีพชุมชน และสรางกลุมอาชีพ
2.2 สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติใหประโยชนอยางถาวร
2.4 สงเสริมแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตําบล หมูบาน
2.5 สงเสริมเกษตรอินทรีย ตามนโยบายจังหวัดสุรินทร
2.6 สงเสริมผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
3. การพัฒนาดานการสาธารณสุข
3.1 สงเสริมสุขภาพชุมชน
3.2 สงเสริมการออกกําลังกายสรางสุขภา
3.3 ควบคุมปองกันและระงับโรคระบาดในเชิงรุกอยางตอเนื่อง
4. การสงเสริม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4.1 สงเสริมและอนุรักษปาสาธารณะประจําตําบล
4.2 จัดทําโครงการปลูกตนไม
4.3 สรางจิตสํานึกการอนุรักษปาชุมชน และใชปาเปนแหลงเรียนรูเชิงอนุรักษ
4.4 จัดทําโครงการปลูกปา เพื่อรักษาแหลงน้ํา
4.5 จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษปา
4.6 หาแนวทางปองกันและแกไขปญหามลภาวะทุกดาน เชน อากาศ
5. สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น

5.1 สงเสริมและอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
5.2 สงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของชาติ
5.3 สงเสริมครูและภูมิปญญาทองถิ่น
5.4 สรางจิตสํานึกที่ดี และพัฒนาระดับจิตใจประชาชนในพื้นที่
5.5 สงเสริมกิจกรรมศาสนาอยางตอเนื่อง
5.6 พัฒนาศาสนสถานในพื้นที่
6. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6.1 พัฒนาปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหครอบคลุมทุกหมูบาน
6.2 สรางถนนในหมูบาน อยางทั่วถึง
6.3 ปรับปรุงและสรางสะพาน ทอเหลี่ยม
6.4 สรางและปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา เชน หวย หนอง คลองบึง และคลองสงน้ํา
6.5 สงเสริมพัฒนาตําบลใหมีความเจริญ
7. การพัฒนาการดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
7.1 ปรับปรุงและจัดใหมีประปาทุกหมูบาน
7.2 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะในจุดที่มีอันตรายอยางทั่วถึง
7.3 พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
8. สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
8.1 สงเสริมบุคลากร โดยการสงเสริมการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.2 สงเสริมกิจกรรมสตรี เด็ก และเยาวชน
8.3 สงเสริมพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
8.4 สงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
8.5 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ เด็กและผูดอยโอกาสทางสังคม
8.6 งานควบคุม ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ตาง ๆ
8.7 การดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
8.9 จัดใหมีการอบรมอาสาสมัครเพื่อคอยชวยเหลือสอดสองและเวรยามในพื้นที่ เชน
อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย อาสาสมัครจราจร ลูกเสือ ชาวบาน กลุมเยาวชน เด็กและสตรี
ผูสูงอายุ อสม. และอื่น ๆ
9. ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการ ขอบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
9.1 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ( ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
9.2 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 มาตรา
16 (ภารกิจถายโอนและบริการสาธารณะ)
9.3 การนํา พ.ร.บ. ขุดดินและถมดินมาบังคับใช เพื่อการบริการบานเมืองที่ดี

ทั้งนี้การดําเนินนโยบาย ของนายกองคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการตามสถานะทางการเงิน
การคลัง การงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบะ เพื่อประโยชนสุขของพี่นอง ประชาชนในทองถิ่น
เปนสําคัญ

สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) และการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ เปน
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถิ่น ซึ่งผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา ความตองการและ
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทรแบบบูรณาการและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการ
นําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน 4 แนวทาง ดังนี้
1.องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนา
ตําบลสามป นําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อปฏิบัติใหบรรลุ
จุดประสงคของแผนงานโครงการ
2. การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือองคกรเอกชนเปน
ผูดําเนินงาน ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหนวยงานหรือ
องคกรอื่นมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา
3.การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือองคกรเอกชนอื่นในการดําเนินงาน
ในกรณีที่ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวนสหการหรือ
คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
4.การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรเอกชนอื่นเปนผูจัดสรร
งบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบะ โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดสุรินทรตามลําดับ
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับดูแลของ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารดังนี้
(1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) สวนการคลัง
(3) สวนโยธา
(4) สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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การติดตามประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและ
อาจไดรับคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยงนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้
ใหประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน
ผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
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6.2 วิธีการและหวงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
(1) การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป เปนการติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาสามป โดยใชแผนดําเนินงานเปนเครื่องมือในการติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 2 ครั้ง/ป
(2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยใชแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจัดทําโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น รวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยกําหนดใหมีประเด็นในการประเมิน 2 สวน คือ
2.1 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
2.2 ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในแตละยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด
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