๑

แผนย ุทธศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอ ุทัยธานี

๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
----------------------------------ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ตามขั้นตอนการจัดทาแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามหมวด ๓ ข้อ ๑๖ และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแห้ง ในการประชุมสมัยวิสามัญ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แล้วนั้น
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนาปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแห้ง
จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ที่อนุมัติแล้ว ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายญวน ปานาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง

๓

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ๓
ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
๑๑
ส่วนที่ ๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕
ส่วนที่ ๕ ยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
๓๔
ส่วนที่ ๖ การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลประเมินผล ๓๗
ภาคผนวก
๓๙
*************************

๔

คานา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศในส่วนร่วม โดยเฉพาะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ขึ้น ตามแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแบบบูรณาการ หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ ๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ ๕ ยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ ๖ การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล
ประเมินผล
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแห้ง กาหนดวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น ซึ่งแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล แบบบูรณาการดังกล่าวจะสามารถ
แก้ปัญหา และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
มิถุนายน ๒๕๕๕

๕

บทที่ ๑ บทนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบาท อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร ความสาคัญใน
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสาคัญการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบ
ความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายที่จะดาเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบ
กับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ โดย
ถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การ
ดาเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้ให้านเกิดประโยชน์สสุูงด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน การวางแผนในการดาเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่สาคัญ ที่ทาให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถ
ดาเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทาให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมาย
๑. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้
กาหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่จะ
ดาเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกาหนด ทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกาหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา
และความต้องการของชุมชน เพื่อให้การดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง ๆ บรรลุตามเปูาหมาย โดยสามารถแก้ไข
ปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง จึง
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
๓. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘
ได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่กาหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ การผังเมือง ปัญหา
ของท้องถิ่นและให้คาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อระดมปัญหาและ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนา

๖
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาเพื่อพิจารณาต่อไป
๓. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นหลังจาก
คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแล้ว
๔. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
๔. ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
๒. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีชุมชนมี
ส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
๕. สามารถกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแห้ง เป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา ที่ทาให้การ
ดารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเปูาหมายได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝุาย ในการที่จะนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ

๗

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
๑. สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ตั้งอยู่ถนนสายบ้านไร่
– ลานสัก เลขที่ ๓๓๒๒ หมู่ที่ ๖ บ้านนา
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวังอุทัยธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอบ้านไร่ ประมาณ
๖.๕ กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ ๘๕.๕ กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลห้วยคต อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลห้วยแห้ง / ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตาบลการุ้ง / ตาบลหูช้าง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลเจ้าวัด / ตาบลคอกควาย อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง มีเนื้อที่ประมาณ

๙๗.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๙,๐๓๗ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
พืน้ ทีต่ าบลห้วยแห้งส่วนใหญ่เป็นทีร่ าบสลับกับทีร่ าบสูงเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย ในส่วนที่ราบลุ่มเป็นดินเหนียว เหมาะกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์
มีความสูงเฉลี่ย ๑๗๐ เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
สภาพอากาศทั่วไปของตาบลห้วยแห้ง แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ได้แก่
ฤดูร้อน เริม่ ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริม่ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
การปกครอง
แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยแห้ง
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๒ บ้านผาทั่ง
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๓ บ้านปุากล้วย
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๔ บ้านนาทุ่งเชือก
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๕ บ้านสระ

พ.ศ. ๒๕๔๗ จานวน ๙ หมู่บ้าน ดังนี้
บ้านนา
บ้านห้วยพลู
บ้านเขาขวาง
บ้านแม่ระมาดพัฒนา

๘
การปกครองท้องถิ่น
ตาบลห้วยแห้ง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ยกฐานะเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ผู้บริหารท้องถิ่น
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - สกุล
กานันเข็มทอง
นายประชุม
นายณรงค์
นายญวน
นายญวน

คณฑา
บัวศรี
สุกศรี
ปานาง
ปานาง

ดารงตาแหน่ง
๘ มี.ค.๒๕๔๐ - ๖ มี.ค. ๒๕๔๒
๒๓ มี.ค.๒๕๔๒ - ๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๔
๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๔ - ๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๘
๓๑ ก.ค. ๒๕๔๘ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๒
๖ ก.ย. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

หมายเหตุ
โดยตาแหน่ง
เลือกตั้งโดยสภา อบต.
เลือกตั้งโดยสภา อบต.
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

ประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งมีครัวเรือนทั้งหมด
๑,๔๗๖ ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น
๔,๗๙๒ คน แบ่งเป็น ชาย ๒,๓๖๑ คน หญิง ๒,๔๓๑ คน แยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้
ตารางแสดงจานวนประชากร แยกเป็นหมูบ่ า้ น
จานวน
จานวนประชากร
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ครัวเรือน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
๑
บ้านห้วยแห้ง
๒๑๓
๓๕๕
๓๗๘
๗๓๓
๒
บ้านผาทั่ง
๒๘๒
๔๕๕
๔๒๘
๘๘๓
๓
บ้านปุากล้วย
๑๗๖
๒๘๑
๓๐๑
๕๘๒
๔
บ้านนาทุ่งเชือก
๑๗๙
๒๖๒
๒๖๕
๕๒๗
๕
บ้านสระ
๑๔๑
๒๒๓
๒๗๖
๕๐๘
๖
บ้านนา
๑๓๔
๒๐๘
๒๐๗
๔๑๕
๗
บ้านห้วยพลู
๑๖๐
๒๕๙
๒๖๔
๕๒๓
๘
บ้านเขาขวาง
๘๙
๑๔๙
๑๕๗
๓๐๖
๙
บ้านแม่ระมาดพัฒนา
๑๐๒
๑๖๐
๑๕๕
๓๑๕
รวม
๑,๔๗๖
๒,๓๖๑ ๒,๔๓๑ ๔,๗๙๒
* ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ทะเบียนราษฎรอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๙
ตารางแสดงสถิติจานวนประชากรในเขต อบต.ห้วยแห้ง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๕๕
จานวนราษฎร (คน)
ปี
ชาย
หญิง
รวม
๒๕๕๑
๒,๓๔๗
๒,๓๙๔
๔,๗๔๑
๒๕๕๒
๒,๓๖๔
๒,๔๑๒
๔,๗๗๖
๒๕๕๓
๒,๓๖๕
๒,๔๓๐
๔,๗๙๕
๒๕๕๔
๒,๓๖๑
๒,๔๒๙
๔,๗๙๐
๒๕๕๕
๒,๓๖๑
๒,๔๒๙
๔,๗๙๐
* ข้อมูลจากเว็บไซด์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพของประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลห้วยแห้ง สามารถแบ่งเป็นกลุม่ ใหญ่ ๆ ตามลาดับ ดังนี้
- อาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกอ้อย มันสาปะหลัง สัปปะรด ข้าวโพด
- อาชีพรับจ้าง
ได้แก่ รับจ้างทาไร่ รับจ้างเลี้ยงสัตว์
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
ได้แก่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงโคเนื้อ
๓. สภาพสังคม
การศึกษา
- ระดับก่อนวัยเรียน
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแห้ง
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทั่ง
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลู
- ระดับประถมศึกษา
๑. โรงเรียนวัดห้วยแห้ง
๒. โรงเรียนบ้านห้วยพลู
๓. โรงเรียนวัดผาทั่ง
๔. โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ขยายโอกาส )
๑. โรงเรียนวัดห้วยแห้ง
๒. โรงเรียนบ้านห้วยพลู
- ระดับอาชีวศึกษา
๑. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จานวน
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
จานวน

๑
๙

แห่ง
แห่ง

๑๐
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด
จานวน ๔ แห่ง
๑. วัดห้วยแห้ง
๓. วัดนาทุ่งเชือก
๒. วัดผาทั่ง
๔. วัดห้วยพลู
- สานักสงฆ์
จานวน ๑ แห่ง
๑. สานักสงฆ์ปุาสักทอง
สาธารณสุข
ชื่อสถานี
สถานีอนามัยตาบลห้วยแห้ง
สถานีอนามัยบ้านห้วยพลู

จานวน
เจ้าหน้าที่
๔
๒

จานวน
เจ้าหน้าที่ อสม.
๖๔
๓๓

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๖
หมู่ที่ ๔ , ๗ , ๘ , ๙

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗
จะรับผิดชอบเกี่ยวกับโรค ๔ โรค คือ โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง และโรคเลปโตส
ไปโรซีส ส่วนใหญ่โรคที่พบมากในตาบลห้วยแห้งคือ โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก เพราะพื้นที่ของตาบลห้วยแห้ง
เป็นปุาไม้และภูเขาเสียส่วนใหญ่ ซึ่งจะมียุงชุกชุม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- หน่วยบริการประชาชนประจาตาบล จานวน ๑ แห่ง
๔. การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
- ถนนลาดยาง
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ถนนดินลูกรัง
- ถนนดิน
การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ

ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง

๑๖.๙๕๐
๙.๐๑๕
๘๒.๓๔๐
๒๓.๒๙๐

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

จานวน

๑๒ ตู้

การไฟฟ้า
- จานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้

จานวน

๙

หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

แหล่งธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย

จานวน

๙

สาย

๑๑
แหล่งธรรมชาติ
- ฝาย
- อ่างเก็บน้า
- บ่อน้าตื้น
- บ่อบาดาลสาธารณะ
- ประปาหมู่บ้าน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๙
๓
๕๗
๑๔
๙

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๕. ศักยภาพในตาบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง มีจานวนบุคลากร จานวน ๒๕ คน แบ่งเป็น
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ - สกุล
นายอนุมาศ มาศทอง
นายสุรเชษฐ์ บัวสาลี
นางสาวศุภาวรรณ ล้อจงเฮง
จ่าเอกสมพงษ์ แก้วสา
นางสาวอนันตญา วิสิทธิ์
นางสายฝน คณฑา
นายนิธิศ ภูฆัง
นางสาวนิภาภัทร คณทา
นายปรีชา
ปูอมคา

สานักงานปลัด จานวน ๙ คน
ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานทั่วไป ๖
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
นักพัฒนาชุมชน ๔
เจ้าพนักงานธุรการ ๔
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานจ้างทั่วไป

ส่วนการคลัง จานวน ๖ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
๑
นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปีย
หัวหน้าส่วนการคลัง
๒
นางสาวขวัญใจ พิมพ์ขันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ๕
๓
นางสาววรารัตน์ หลาริ้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓
๔
นางสาวสุมาลี คณฑา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
๕
นางสาวนิภา แห้วเพ็ชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๖
นายสันต์ชัย กันทามา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ม.๖
ปริญญาตรี
ป.๖

การศึกษา
ปริญญาโท
ปวส.
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวส.
ปริญญาตรี

๑๒
ส่วนโยธา จานวน ๓ คน
ตาแหน่ง
นายช่างโยธา ๕
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา

การศึกษา
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี

ส่วนการศึกษาฯ จานวน ๗ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
๑
นางรัตน์จายา สุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
๒
นางสหัทยา ศรีเหรา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๓
นางสายรุ้ง รัศสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๔
นางกาญจนา อุ่นพิมพ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๕
นางพัชรีรัตน์ คามั่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๖
นางสุทิศา พิมประสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๗
นางสาวรัฐสรณ์ แห้วเพ็ชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี

ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายขนิษฐ์ มาคุ้ม
๒
นายกิตติพร ศรีวงศ์ษา
๓
นายวชิรศักดิ์ ขุนรงณ์

๗. งบประมาณท้องถิ่น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จานวน
๑. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง จานวน
๒. รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดสรรให้ จานวน
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน

๑๕,๕๙๘,๘๗๘.๑๓
๓๔๓,๔๒๐.๔๑
๖,๙๗๒,๗๓๘.๒๖
๘,๒๘๒,๗๑๖.๔๖

บาท แยกเป็น
บาท
บาท
บาท

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จานวน
๑. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง จานวน
๒. รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดสรรให้ จานวน
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน

๑๙,๕๐๐,๐๔๗.๔๗ บาท แยกเป็น
๒๖๐,๘๔๑.๔๗ บาท
๙,๖๒๘,๙๔๖.๐๐ บาท
๙,๖๑๐,๒๖๐.๐๐ บาท

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
จานวน ๑๘,๙๐๔,๒๗๐.๕๗ บาท แยกเป็น
๑. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง จานวน
๓๐๕,๑๕๑.๘๘ บาท
๒. รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดสรรให้ จานวน
๙,๐๔๙,๙๕๑.๖๙ บาท
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน
๙,๕๔๙,๑๖๗.๐๐
บาท

๑๓
๘. ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ขอสรุปผลงานในระหว่างปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)
โดยจาแนกแผนงานดาเนินงานดังนี้
๑. การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ถนน
(๑) ก่อสร้างถนนลาดยาง คอนกรีต และถนนลูกรังอัดบดเพิ่มขึ้น ครอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน
(๒) ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเดิมให้มีสภาพ ที่ ดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตาม
ศักยภาพและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
๑.๒ ไฟฟ้า
(๑) ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะตามจุดเสี่ยงและที่แสงสว่างไม่เพียงพอ ภายในหมู่บ้าน
(๒) ขยายเขตไฟฟูาภายในตาบลเพิ่มขึ้น
๑.๓ โทรศัพท์
(๑) ประสานขอรับการสนับสนุนโทรศัพท์สาธารณะ โดยมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพิ่มขึ้น
๒. การดาเนินการด้านแหล่งน้า
๒.๑ ประปาหมู่บ้าน
(๑) ขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น ครบทั้ง ๙ หมู่บ้าน
(๒) ขุดสระกักเก็บน้าเพื่อใช้การผลิตน้าประปา
๒.๒ ขาดแคลนแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค
(๑) ส่งเสริมการขุดสระน้าขนาดเล็ก โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(๒) จัดบริการรถน้าอเนกประสงค์ เพื่อบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค – บริโภค ในฤดูแล้ง
๒.๓ขาดแคลนแหล่งน้าทาการเกษตร
(๑) ส่งเสริมการขุดสระน้ากักเก็บน้า โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(๒) ขุดลอกลาห้วยต่างๆ ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยพลู
๓. การดาเนินการด้านเศรษฐกิจ
(๑) จัดให้มีการอบรมแนะนาและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ
(๒) จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นเกือบครบทั้ง ๙ หมู่บ้าน
(๓) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ยังขาดความพร้อม ทั้ง ๙ หมู่บ้าน
(๔) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ทากินให้ประชาชน
๔. การดาเนินการด้านสังคม
(๑) ตั้งงบประมาณสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการเฝูาเวรยาม ปูองกัน เฝูาระวังปัญหา
ยาเสพติดในตาบล
(๒) จัดงบประมาณช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาด้านสาธารณภัยต่างๆ และช่วยเหลือทันทีที่เกิด
ปัญหา

๑๔
๕. การดาเนินการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๑ ด้านศึกษา
(๑) ส่งเสริมการศึกษาต่อของ ครูผู้ดูแลเด็ก และส่งครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะใน
การเรียน การสอน ให้มีมาตรฐานมากขึ้น
(๒) จัดซื้ออุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๓) จัดทาระบบการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อศึกษาการเรียน การสอน ผ่านทางไกล
ของโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียน
(๔) จัดให้เด็กและเยาวชนได้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเพิ่มโลกทัศน์และได้รับความรู้และ
วิทยาการใหม่ ๆ
๕.๒ ด้านศาสนา
(๑) ส่งเสริมจัดทากิจกรรมผู้สูงอายุในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เช่น โครงการไหว้พระ
สักการะศาสนสถานฯ เป็นต้น
(๒) ส่งเสริมการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นประจาทุกปี
(๓) ส่งเสริมประเพณีสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีตักบาตรเทโว
(๔) ดาเนินการนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ทาบุญสัญจรไปตามวัดต่าง ๆ ในตาบล
ห้วยแห้ง
๕.๓ ด้านประเพณี วัฒนธรรม
(๑) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีปิด
บ้าน - เลี้ยงบ้าน
(๒) จัดทาโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และแห่น้าดอกไม้
๖. การดาเนินการด้านสาธารณสุข
(๑) อบรมให้ความรู้ถึงวิธีปูองกัน ดูแลสุขภาพอนามัยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ต่าง ๆ
(๒) การพ่นหมอกควันปูองกันโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย
(๓) ส่งเสริมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์ ฯ ที่เข้มแข็งประจาหมู่บ้าน
๗. การดาเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ให้ความรู้กับประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) จัดทาโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน
ทั่วไป เป็นประจาทุกปี
(๓) จัดทาโครงการปลูกปุาเนื่องวันสาคัญต่าง ๆ
๘. การดาเนินการด้านการเมืองการบริหาร
(๑) ให้ความรู้ทาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ด้านการมีส่วนรวมของประชาชน

๑๕

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง มีหลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยยึด
หลักการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายของรัฐบาล และตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ ดังนี้
๑. การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
เป็นแผนที่จัดทาขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าในช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ - ๑๐ สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วย
ให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๑ ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
๑.๑ วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันการ
เปลี่ยนแปลง”
๑.๒ พันธกิจ
(๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
(๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
(๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

๑๖
๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
(๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
(๕) ยุทธศาสตร์การ สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
(๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒. การพัฒนาตามแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี
๒.๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
(๑) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
(๒) กาหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
(๓) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
(๔) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน
(๕) เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ
(๗) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอ
และราคาน้ามันเชื้อเพลิง
(๘) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
(๙) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
(๑๐) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
(๑๑) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
(๑๒) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
(๑๓) สนับสนุนการพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
(๑๔) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(๑๕) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(๑๖) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

๑๗
๒.๒ นโยบายความมั่นคงของรัฐ
(๑) เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ
(๓) พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๔) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
(๕) เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี
เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
๒.๓ นโยบายเศรษฐกิจ
(๑) นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
(๒) นโยบายสร้างรายได้
(๓) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๔) นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาระบบรางเพื่อการขนส่งมวลชน และการ
บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
(๕) นโยบายพลังงาน
(๖) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
(๑) นโยบายการศึกษา
(๒) นโยบายแรงงาน
(๓) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
(๔) นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
(๕) นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๒.๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
(๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๓) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
(๔) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) ส่งเสริมและสร้างความตะหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๖) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
(๗) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
(๘) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘
๒.๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
(๑) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่พื้นฐานขององค์ความรู้
(๒) เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
(๔) จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
(๕) ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๒.๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๑) เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
(๓) เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ
(๔) กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
(๕) สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
(๖) ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
(๗) สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
(๘) ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
(๙) ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
(๑๐) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ
๒.๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๑) ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
(๒) กฎหมายและการยุติธรรม
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน
และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๒
(นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี)
๓.๑ วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด
“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาของประเทศ”

๑๙
๓.๒ พันธกิจ
(๑) ผลิตข้าว และสินค้าเกษตรอื่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างมีคุณภาพ
(๒) แปรรูปวัตถุดิบข้าวและสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มี
มาตรฐาน
(๓) กระจายข้าว สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๓.๓ เป้าประสงค์
(๑) มีผลผลิตข้าว และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
(๒) มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลายได้มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค
(๓) เป็นศูนย์กลางการขายและการกระจายข้าว สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ภูมิภาค และของประเทศ
(๔) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ
(๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคมที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตข้าว และสินค้าการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคน และสังคมที่เข้มแข็ง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี
๔.๑ วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
๔.๒
พันธกิจ
(๑)
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
(๒)
ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
(๓)
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบ
(๔)
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดารงชีวิต

๒๐
๔.๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุทัยธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เป็นระบบสนับสนุนการดาเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด
อุทัยธานีให้มีลักษณะโดดเด่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้
วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอบ้านไร่
๕.๑ วิสัยทัศน์ของอาเภอ (Vision)
“ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย”
๕.๒
พันธกิจ
(๑) ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๒) ส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓)
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(๔)
ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
๕.๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ของอาเภอบ้านไร่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
๖. แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการทากินที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรปลอดสารพิษ ด้านการ
สร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรม าภิบาล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน และด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โดยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี
และแผนพัฒนาของอาเภอบ้านไร่

๒๑
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาตาบล ตามแผนงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้
๑
. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ความสะดวก ความเจริญ และคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค และใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
- เพื่อให้มีทางคมนาคมที่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร สัญจรไปมา ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร
- เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ไม่ไกลแหล่งชุมชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน
เป้าหมายการพัฒนา
- ประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยแห้ง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน
- ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตาบลห้วยแห้ง
แนวทางการดาเนินงาน
- ก่อสร้างคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- ปรับปรุงถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในตาบล ให้เป็นถนนลาดยางครบทุก
เส้นทาง
- ปรับปรุงถนนสายรองเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในตาบล ให้เป็นถนนลูกรังอัดบดแน่น
- ปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยางชนิดแคพซีล
- ปรับปรุง ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน ให้มีใช้และได้มาตรฐานทั้ง
๙ หมู่บ้าน
- ขยายเขตไฟฟูา ให้มีประชาชนที่อยู่ไม่ไกลแหล่งชุมชน มีไฟฟูาใช้ทุกหลังคาเรือน
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
- เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และเพิ่มขีดสมรรถนะในการแข่งขันในการ
ประกอบอาชีพ
- เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปที่ได้คุณภาพ
เป้าหมายการพัฒนา
- ประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยแห้ง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน
- ประชาชนที่ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย
แนวทางการดาเนินงาน
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ด้านเงินทุน องค์ความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการจาหน่าย
- ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการการผลิต และลดมลพิษที่จะเกิดกับ
สิ่งแวดล้อม

๒๒
- ส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือน เพื่อรู้รายรับ - รายจ่าย เพื่อการวางแผนการใช้จ่าย
- จัดทาตลาดชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจาหน่ายสินค้าของประชาชน
๓. ด้านการพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยแห้งให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริม และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ของประชาชน
และระงับปูองกันโรคติดต่อต่าง ๆ
- เพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักขโมย ปัญหาสังคมต่าง ๆ
เป้าหมายการพัฒนา
- ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไป
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
เด็กและเยาวชน
แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินการจัดสวัสดิการให้ทั่วถึงกับประชาชน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
- ดาเนินการส่งเสริมการศึกษาสาหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบรมและเพิ่มพูนความรู้
ให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- ดาเนินการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วไป สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน
และมีอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย
- ดาเนินการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน เช่น
ประเพณีปิดบ้าน – เลี้ยงบ้าน ประเพณีแห่น้าดอกไม้
- ดาเนินการให้ความรู้ในการปูองกันโรค และระงับโรคติดต่อ เช่น อบรม แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- ดาเนินการสนับสนุนการอยู่เวรยามให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการปูองกัน
ปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักขโมย เป็นต้น
- ดาเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาตาบลห้วยแห้ง ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์แก้ไขปัญหาความ
ยากจน ศูนย์พัฒนาครอบครัว ศูนย์สามวัยใส่ใจกัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กและ
ครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนตาบลห้วยแห้ง และเป็นที่ทากิจกรรมของศูนย์ ฯ ต่าง ๆ เป็นต้น
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ผู้นาชุมชน เห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมายการพัฒนา
- ประชาชน เยาวชน ผู้นาชุมชน ในพื้นที่ตาบลห้วยแห้ง

๒๓
แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร เพื่อการอนุรักษ์ เช่น อาสาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (อสส.)
- ดาเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่าง ๆ
- ดาเนินการส่งเสริมให้มีปุาชุมชนในทุกหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน
- ดาเนินการปรับปรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บ
น้าเขาแหลม ถ้าเขาหิน เป็นต้น
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
- เพื่อจัดหาและปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ
- เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้ทราบ
เป้าหมายการพัฒนา
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
- ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านบริหาร การบริการ การปฏิบัติงาน การส่งเสริม
อาชีพ การพัฒนาบุคคลากร
- ดาเนินการส่งเสริมให้ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ และประชาชน มีความรู้และเข้าใจในการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- ดาเนินการส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งการจัดเก็บภาษี
การทากิจการพาณิชย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
- ดาเนินการจัดหาและปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ดาเนินการก่อสร้างที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง เพื่อเป็นศูนย์ราชการ
ที่ทันสมัยในการให้บริการประชาชน ในด้านการให้บริการ การอบรมให้ความรู้ การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
การเป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ

๒๔
๓.๒ สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ชื่อปัญหา
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การคมนาคม
- ถนน

๑.๒ ไฟฟ้า
- ไม่มีไฟฟูาใช้ครบทุกหลังคาเรือน
๒. ปัญหาด้านแหล่งน้า
- ประปาหมู่บ้าน

- ขาดแคลนแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค
- ขาดแคลนแหล่งน้าทาการเกษตร
๓. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- การไม่มีอาชีพเสริม

- การขาดเงินทุนหมุนเวียน

๔. ปัญหาด้านสังคม
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาสาธารณภัย
- ภัยหนาว

สภาพปัญหา

- ถนนในตาบลห้วยแห้ง ส่วนใหญ่สายหลักได้รับการปรับปรุง
ก่อสร้างให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเกือบร้อยละ ๘๐
เปอร์เซ็นต์ และยังมีบางเส้นทางที่ยังเป็นถนนลูกรังและ
ขวางทางน้า ทางระบายน้ามีน้อย ระบายน้าไม่ทันทาให้เกิด
น้าท่วม กัดเซาะถนนขาดชารุด เป็นปัญหาในการสัญจร
ในช่วงหน้าฝน
- ตาบลห้วยแห้ง บางจุดในหมู่บ้าน ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟูาใช้
เช่น บ้านหนองน้าแดง หมู่ที่ ๔
- ปัจจุบันมีระบบประปาที่ได้มาตรฐานใช้แล้วทุกหมู่บ้าน แต่
บางหมู่บ้านยังขาดการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่า
น้าประปา และการบารุงรักษา เช่น หมู่ ๗ , ๘
- ขาดการบริหารจัดการในการจัดเก็บน้าเพื่อการอุปโภค –
บริโภค ในหน้าแล้ง เช่น ภาชนะใส่น้า สระน้าขนาดเล็ก
- ไม่มีแหล่งน้าทาการเกษตรเนื่องจากเป็นพื้นที่สูง และยังขาด
การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
- มีการส่งเสริมการร่วมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนที่ว่างงาน แต่ยังขาดการส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการในระยะยาว เพื่อให้กลุ่มเกิดความมั่นคง
- กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตาบลห้วยแห้ง ยังขาดการระดมทุน
จากหุ้น จึงขาดเงินทุนจัดซื้อวัสดุและเงินทุนหมุนเวียนในการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
- ตาบลห้วยแห้งยังมีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด
- ปัญหาสาธารณภัยที่พบ คือ น้าท่วมและลมพายุฤดูร้อน
- ช่วงฤดูหนาวมีราษฎรประสบปัญหาเนื่องจากมีฐานะยากจน

๒๕
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ชื่อปัญหา
๕. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

สภาพปัญหา
- ผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจ ในมาตรฐานการเรียนการสอน
การดูแลเด็ก และการบริการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
- ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมแต่ยังขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

๖. ปัญหาด้านสาธารณสุข
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในตาบล - มีการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก ในบางปี
๗. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาการตัดไม้ทาลายปุา
- ปัญหาไฟปุาและสิ่งแวดล้อม
๘. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
๙. ปัญหาด้านอื่น ๆ
- ปัญหาคนพิการและผู้สูงอายุ
- ลานกีฬาและอุปกรณ์
- แหล่งท่องเที่ยว

- ราษฎรยังมีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ปุา เพื่อทาเป็นที่ดินทากิน
- ฤดูแล้งมักเกิดไฟปุาเป็นประจาทุกปี
- ราษฎรในตาบลห้วยแห้ง ยังขาดการมีส่วนร่วมในการเมือง
การบริหาร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
- ผู้พิการและผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล และยังขาดการร่วมกลุ่มใน
การประกอบอาชีพเสริม
- บางหมู่บ้านยังขาดลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ
- แหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒๖
๓.๓ การวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
๓.๓.๑ การประเมินปัจจัยภายในสภาพองค์กร (จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค ที่สาคัญต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง) ตามหลัก SWOT ANALYSIS
๓.๓.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength)
๑. ถนนสายหลักในตาบลห้วยแห้ง ร้อยละ
๗๐
เปอร์เซ็นต์ ได้รับการก่อสร้างเป็นลาดยางและถนน
คอนกรีต
๒. ตาบลห้วยแห้งเป็นแหล่งต้นน้า และมีลาห้วยสาคัญ
ไหลผ่าน
๓. ตาบลห้วยแห้งมีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีไฟฟูา
ใช้ไม่ครบทุกหลังคาเรือน ประมาณร้อยละ
๙๘
เปอร์เซ็นต์ ที่มีไฟฟูาใช้
โอกาส (Opportunities)
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวงชนบท
อบจ.อุทัยธานี ได้ให้การสนับสนุนบรรจุถนนสายหลักใน
ตาบลห้วยแห้งเข้าแผนพัฒนาขององค์กร
๒.ตาบลห้วยแห้ง มีอ่างเก็บน้าที่สาคัญ คือ อ่างเก็บน้า
เขาแหลม อ่างเก็บน้าห้วยพลู ขาดเพียงการบริหาร
จัดการน้ามาใช้อย่างเป็นระบบ

จุดอ่อน (Weakness)
๑. ถนนบางเส้นทางที่ยังเป็นถนนลูกรังและขวางทางน้า
ทางระบายน้ามีน้อย ระบายน้าไม่ทันทาให้เกิดน้าท่วม
กัดเซาะถนนขาดชารุด เป็นปัญหาในการสัญจรในช่วงหน้าฝน
๒. ในฤดูแล้งไม่สามารถ กักเก็บน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
และใช้ในการเกษตร
๓. ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ค่อนข้างห่างไกลจากแหล่งชุมชน
ทาให้ต้องใช้งบประมาณการขยายเขตไฟฟูาจานวนมาก

อุปสรรค (Threats)
๑. เนื่องจากการก่อสร้างถนนลาดยางใช้งบประมาณสูง
อบต.ห้วยแห้ง ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การดาเนินการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ ต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก อบต. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ
การใช้ประโยชน์ยังครอบคลุมในพื้นที่จากัด ซึ่งยังถือว่ายังไม่
คุ้มทุนในการดาเนินการ
๓. การขยายเขตไฟฟูาในพื้นที่ที่มีครัวเรือน
๑๐ ๓. อบต. ห้วยแห้ง มีงบประมาณจากัด จึงต้องจัดลาดับ
ครัวเรือนขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะได้รับการขยายเขตไฟฟูา ความสาคัญในการดาเนินโครงการ พื้นที่บางแห่งมีครัวเรือน
เนื่องจากมีความคุ้มทุนในด้านผู้รับประโยชน์
น้อย และห่างไกลจากชุมชนเป็นอย่างมาก

๒๗
๓.๓.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength)
๑. ตาบลห้วยแห้ง มีกลุ่มอาชีพรายกลุ่ม บางกลุ่มมี
ความเข้มแข็ง
๒. พืชผลทางการเกษตรที่ปลูก เป็นพืชเศรษฐกิจที่
เหมาะกับสภาพพื้นที่ มีราคาดีในบางช่วง
โอกาส (Opportunities)
๑. อบต.ห้วยแห้ง ได้จัดอบรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และนาไปศึกษาดูงาน กลุ่มที่ประสบความสาเร็จ

จุดอ่อน (Weakness)
๑. กลุ่มอาชีพบางกลุ่มยังขาดการร่วมตัวที่เหนียวแน่น และ
ขาดองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ
๒. ประชาชนขาดการร่วมกลุ่ม ทาให้กาไรบางส่วนที่ควรได้รับ
ตกเป็นของพ่อค้าคนกลาง
อุปสรรค (Threats)
๑. สมาชิกกลุ่ม ขาดความใส่ใจที่จะนาความรู้นั้นมาใช้อย่าง
จริงจัง ในการดาเนินงานของกลุ่ม และยังเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนอยู่
๒. ปัจจุบันมีโรงงานที่รับซื้อผลผลิตอยู่ใกล้ และผลผลิต ๒. การปลูกพืชผลทางการเกษตร ต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศ
ทางการเกษตร มีราคาที่ค่อนข้างดี
เป็นหลัก ฝนต้องตกในปริมาณที่เหมาะสม
๓.๓.๑.๒ ด้านสังคม
จุดแข็ง (Strength)
๑. ผู้นาหมู่บ้าน ประชาชนมีความเข้มแข็ง พร้อมให้
ความร่วมมือกับ อบต.ห้วยแห้ง เป็นอย่างดี
๒.เด็กและเยาวชนบางส่วนให้ความร่วมมือกับ อบต.ห้วย
แห้ง ในการทากิจกรรมเพื่อสังคม

จุดอ่อน (Weakness)
๑. ปัญหายาเสพติดในหมู่วัยรุ่น กับมาแพร่ระบาดแต่ยังอยู่ใน
พื้นที่จากัด
๒. ปัญหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้เด็กเยาวชนได้รับ
ตัวอย่าง และค่านิยมที่ผิด ๆ และเกิดการเลียนแบบ

โอกาส (Opportunities)
๑. รัฐบาลให้ความสาคัญกับนโยบายเร่งด่วน “เอาชนะ
ยาเสพติด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วปูองกัน
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

อุปสรรค (Threats)
๑. ยังมีผู้ลักลอบจาหน่าย - เสพ ยาเสพติด โดยเฉพาะในหมู่
วันรุ่น
๒. เด็กและเยาวชน (เพศชาย) ยังไม่ให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวม

๒๘
๓.๓.๑.๔ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
๑. พื้นที่ในตาบลไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
๑. ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และการเผาทาลายขยะของ
๒. ประชาชนมีการปลูกต้นไม้ เป็นประจาในวันสาคัญ ประชาชน ทาให้เกิดมลพิษ
ของชาติ
๒. การที่เกษตรกรมีการเผาอ้อย ก่อนตัด จึงก่อให้เกิดมลพิษ
๓. ปัจจุบันแต่ละหมู่บ้าน ได้มีการส่งเสริมให้มีปุาชุมชน ทางอากาศ
ประจาหมู่บ้าน
โอกาส (Opportunities)
๑. ปัจจุบันโลกได้รับผลกระทบ จากปัญหาสภาวะโลก
ทาให้คนมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
๑. ปัจจุบันเกิดปัญหาภัยแล้ง ทาให้ต้นไม้ที่รณรงค์ปลูก ไม่
เจริญเติบโต
๒. ประชาชนบางส่วน ยังบุกรุกพื้นที่ปุา เพื่อมาทาเป็นที่ดิน
ทากิน

๓.๓.๑.๕ ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ มีความตั้งใจ ๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ยังมีการศึกษาที่ไม่สูงมากนัก
ในการทางานเพื่อประชาชน
ทาให้ยังขาดวิสัยทัศน์ในการทางาน การพัฒนา แบบต่อยอด
๒. เจ้าหน้าที่ฝุายปฏิบัติงาน ของ อบต.ห้วยแห้ง
มีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

๒ เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกอบรม ในการทางานเป็นทีม และการ
เสียสละทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม

โอกาส (Opportunities)
๑. รัฐบาลให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุปสรรค (Threats)
๑ ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วม ของภาค
ประชาชน ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น

๒๙

บทที่ ๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์การพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กร ที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งทุกด้านอย่างยั่งยืน”
๒. พันธกิจ
๒.๑ พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและการผลิตภาคการ
เกษตรกรรม
๒.๒ เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน
๒.๓ สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทาง
สังคม
๒.๔ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
๒.๕ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
๒.๖ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๗ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
๓. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ
๓.๒
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
๓.๓
ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๔
ประชาชนมีงานทามีรายได้เพิ่มขึ้น
๓.๕
สังคม ชุมชน มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๖
ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๗
การบริหารในระบบบูรณาการการทางานเน้นความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม
๔. นโยบายการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น
กาหนดนโยบายไว้ ๘ นโยบาย
๑. นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
๑.๑ เสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น โดยใช้แนวทางสันติ รับฟังความคิดเห็นของทุก
ฝุายภายใต้กรอบอานาจหน้าที่

๓๐
๑.๒ เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการปูองกันยาเสพติดที่กาลังระบาดอยู่ขณะนี้ ภายใต้กรอบ
อานาจหน้าที่
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่อย่างจริงจัง
ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน
๒. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น
๒.๑ ด้านการศึกษา
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับที่อยู่ในกรอบอานาจหน้าที่
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้ง
การศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบอานาจหน้าที่
(๓) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ความเป็นเลิศและให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาฟรี 15 ปีของรัฐบาล
(๔) พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรมและมีคุณภาพ เพื่อพร้อมรองรับ
และใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า
๒.๒ ด้านอาชีพ
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนแก่
ประชาชน
(๒) สนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตาบล
(๓) พัฒนาและฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะฝีมือที่ดีมีมาตรฐาน สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(๔) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เกิดขึ้นใหม่และดาเนินการสนับสนุนกลุ่มที่ได้
ดาเนินกิจกรรมไปแล้ว ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๒.๓ นโยบายด้านสาธารณสุข
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ตามกรอบอานาจหน้าที่
(๒) สร้างขีดความสามารถในการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
๒.๔ นโยบายด้านสงเคราะห์และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส
(๑) ปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(๒) จัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการให้ครบทุกคน รวมทั้ง
การจัดสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยดาเนินการภายใต้กรอบระเบียบกฎหมาย
(๓) สร้างหลักประกันกองทุนสวัสดิการชุมชนให้แก่ประชาชนที่แสดงความจานงในการ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุน

เพื่อให้

๓๑
๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็น
๓.๑ ด้านเส้นทางคมนาคม
(๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตาบลให้ใช้การได้ทุกฤดูกาลทุกเส้นทาง ดาเนินการ
ตามสถานะทางการเงิน
(๒) พัฒนาสร้างเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตาบลให้เป็น
เส้นทางที่ใช้การได้ทุกฤดูกาล โดยเป็นถนนลาดยาง หรือคสล.
๓.๒ ด้านแหล่งน้า
(๑) พัฒนาแหล่งน้าตามธรรมชาติให้เป็นแหล่งเก็บน้าขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี
(๒) สร้างระบบส่งน้าเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรโดยท่อส่งน้าหรือแหล่งส่งน้า คสล.
(๓) สร้างแหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรให้แก่ประชาชนที่ยื่นแสดง
ความจานงโดยผ่านการเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือคณะกรรมการที่ อบต. จัดตั้งขึ้น
๓.๓ ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
(๑) พัฒนาและจัดให้มีไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน หรือตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
(๒) ดาเนินการขนายเขตไฟฟูาให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน
๓.๔ ด้านระบบประปา
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้ประปาหมู่บ้านเป็นประปาที่สะอาดดื่มได้
(๒) พัฒนาการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน
๓.๕ ด้านอาคารสถานที่
(๑) สนับสนุนให้มีการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นที่ประชุมและจัดกิจกรรม
ประจาหมู่บ้าน
(๒) ดาเนินการก่อสร้างอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
เพื่อรองรับ
และอานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและผู้มาศึกษาดูงาน
๔. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.๑ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งด้านปูองกัน การบาบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนใน
การปูองกันเหตุร้ายต่าง ๆ
๔.๓ ส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มวัยรุ่นที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนภายในตาบล
๔.๔ จัดระบบหอพักภายในตาบลให้เป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งมั่วสุม
๕. นโยบายด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์ และการท่องเที่ยว แบ่งเป็น
๕.๑ ด้านการลงทุน
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ
(๒) พัฒนาต่อยอดการดาเนินการกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

๓๒
๕.๒ ด้านการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
(๒) เพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตาบลห้วยแห้งและพัฒนาให้
เป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป
(๓) จัดสร้างหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นภายในตาบล
(๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน ให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด
๖. นโยบายด้านจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ส่งเสริม การปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน
๖.๒ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
๖.๓ ส่งเสริมการปลูกปุาทดแทนในบริเวณปุาเสื่อมโทรมหรือในที่สาธารณะ
๖.๔ ส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี
๗. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.๑ ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๗.๒ สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นวิถีชีวิตค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ต่อไป
๗.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการทานุบารุงศาสนา ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดี โดยการนาหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดารงชีวิต
๘. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
๘.๑ สนับสนุนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
และปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วน ร่วมในการวางแผนและการทางาน รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
๘.๒ จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
๘.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบล
๘.๔ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการให้เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดีขึ้น
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี มีขวัญกาลังใจ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๓๓

๔.๓ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๗ จุดมุ่งหมาย ๒๐ ตัวชี้วัด)

๓๔

๔.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (๗ จุดมุ่งหมาย ๒๐ ตัวชี้วัด)
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๑ จานวนที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
๒ ร้อยละของจานวนไฟฟูา
สาธารณะที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
๓ ร้อยละของแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรและเพื่อการอุปโภค
บริโภคได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้
๔ ประชาชนมีน้าประปาสะอาด
สาหรับอุปโภคและบริโภคที่
เพียงพอ

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๑ การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
ยังไม่ทั่วถึง
๒ ไฟฟูาสาธารณะมีไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึง

๔๐ แห่ง

๘ แห่ง

๘ แห่ง

๘ แห่ง

๘ แห่ง

๘ แห่ง

๒๐ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๒๐ %

๓ ขาดการบริหารจัดการน้าอย่าง
เป็นระบบ

๖๐ %

๕%

๑๐ %

๒๐ %

๒๕ %

๖๐ %

๔ ระบบประปาเดิมมีสภาพการใช้
งานที่ยาวนาน ชารุดบ่อย ต้องเสีย
งบประมาณในการซ่อมซอมเป็น
จานวนมาก

๒๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๒๕ %

๓๐

๓๕

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
๒. การให้บริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย (Targets)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๑ ร้อยละของประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง
๒ ร้อยละของสื่อการเรียนการสอน
ที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียนระดับก่อนปฐมวัย
๓ จานวนร้อยละของประชาชนที่
ได้ออกกาลังกายสม่าเสมอ
๔ สัดส่วนของประชากรเจ็บปุวย
ลดลง
๕ จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
ที่ได้รับการสงเคราะห์ คนชรา
คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส
๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของอปท.ได้รับการ
พัฒนาความรู้

๑ ช่องทางการสื่อสารยังไม่ทั่วถึง

๑๐๐ %

๓๐ %

๒๕ %

๒๕ %

๒๐ %

๑๐๐ %

๒ นักเรียนขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่จาเป็นต่อการพัฒนา
การศึกษาระดับก่อนปฐมวัย
๓ ประชาชนไม่มีสถานที่สาหรับ
ออกกาลังกาย
๔ การสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง

๔๕ %

๘ %

๑๑ %

๑๓ %

๑๓ %

๔๕ %

๒๐ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๒๐ %

๑๘ %

๓ %

๔ %

๕ %

๖ %

๑๘ %

๕ การสงเคราะห์คนชรา คนพิการ
และผู้ด้วยโอกาสยังไม่ทั่วถึง

๑๐๐ %

๑๐ %

๒๐ %

๓๐ %

๔๐ %

๑๐๐ %

๖ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจการให้บริการ
สาธารณะของรัฐ

๑๐๐ %

๒๕ %

๒๕ %

๒๕ %

๒๕ %

๑๐๐ %

๓๑

๓๖

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๓. การจัดระเบียบสังคมให้มีความ ๑ ร้อยละจานวนปัญหาทางสังคม
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑ ประชาชนยังขาดจิตสานึกใน
การรับผิดชอบต่อสังคม

๑๐๐ %

๒๕ %

๒๕ %

๒๕ %

๒๕ %

๑๐๐ %

๔. ประชาชนมีงานทา มีรายได้

๑ สัดส่วนของประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

๑ ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอใน
การยังชีพ

๓๐ %

๓%

๕ %

๗%

๙%

๑๐ %

๕. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑ จานวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น

๑ ในพื้นที่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น
น้อย
๒ ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

๒๐ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๒๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๒ ร้อยละของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

๓๒

๓๗
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
๖. การอนุรักษ์ สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๑ ร้อยละของจานวนเครือข่าย
การเฝูาระวังเพิ่มขึ้น

๑ จานวนประชาขนขาดจิตสานึกใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรม
๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมมีความภูมิใจใน ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ น้อย
ความเป็นไทย
๓ เด็กและเยาวชนได้รับการ
๓ การสนับสนุนด้านการศึกษายังไม่
สนับสนุนด้านการศึกษาตาม
เพียงพอและทั่วถึง
นโยบายและรัฐบาล

๗. การบริหารในระบบเชิงบูรณาการ ๑ หน่วยงานมีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เน้นการทางานโปร่งใสและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
๒ ประชาชนที่ได้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการให้บริการ
๓ ร้อยละของประชาชนผู้เข้ามา
มีส่วนร่วม

๑ การขาดจรรยาบรรณในมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
๒ การไม่ได้รับการอานวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน
๓ ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ น้อย

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๖๐ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๖๐ %

๕๐ %

๑๐ %

๑๒ %

๑๔ %

๑๔ %

๕๐ %

๕๐ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๗๐ %

๗๐ %

๗๐ %

๗๐ %

๗๐%

๗๐%

๕๐ %

๑๐ %

๑๒ %

๑๔ %

๑๔ %

๕๐ %

๓๓

๓๘

บทที่ ๕
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
*********************************
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง มียุทธศาสตร์และแนวทางในการ
ดาเนินงาน จานวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑
ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
๑.๒
การพัฒนาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้าเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๒.๑ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปุากันชน
๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
๓.๓ ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
๓.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๔.๑
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขและพัฒนาทุนทางสังคม
๔.๒
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๔.๓
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่น
๔.๔
การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง การบริหารให้มีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๕.๑
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการดาเนินงานเมืองน่าอยู่
๕.๓
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
๕.๔
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๕
พัฒนาประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้าเพื่อ
การเกษตร
๒.๑ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและป่ากันชน

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๓.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๓.๓ ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๓๕

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
การบริหารให้มี ประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข และพัฒนาทุนทางสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๔.๒ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่น

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๔.๔ การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการดาเนินงานเมือง
น่าอยู่
๕.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๕.๔ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๕.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น
อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น
อบต.ห้วยแห้ง/หน่วยราชการอื่น

๓๖

๓๗

บทที่ ๖
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และติดตาม ประเมินผล
๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ประกอบไปด้วย
๑. สมาชิกสภา (สภาเลือก) จานวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคม (ประชาคมเลือก) จานวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารเลือก) จานวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหาร (คัดเลือกกันเอง) จานวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้บริหารคัดเลือก) จานวน ๒ คน
- คณะกรรมการเลือกประธานและเลขานุการ อย่างละ ๑ คน
- กรรมการ มีวาระ ๒ ปี และสามารถได้รับเลือกซ้าอีกได้
คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๒. การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง โดยใช้แบบรายงาน
๓ แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเป็นแนวทางไว้ คือ
๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบติดตามแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน แบบที่
๒ แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๘
๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน
๓ แบบ คือ
๓.๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
๓.๒ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม
๓.๓ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
(รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตาม ใน ภาค ผนวก)
๓. การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ระบบติดตาม
ผู้
รายงาน
ระยะเวลา
ผู้
ประเมิน
ประเมิน
อบต. ๑. ใช้แบบรายงานที่
ทุกๆ
อบต.
๒ แบบติดตามผลการ ๓ เดือน
ดาเนินงานของ อบต.
รายไตรมาส (๓ เดือน)
๓. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา

คณะ ๑. ตรวจสอบรายงาน
ติดตามฯ ๒. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ
๓. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ

ระบบประเมินผล
รายงาน

ระยะเวลา

๑. ใช้แบบรายงานที่ ๑ การกากับ
เมื่อ อบต.
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของ อบต. ประกาศใช้
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
แผน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑. ใช้แบบรายงานที่ ๓/๑ แบบ
ทุกๆ ๑ ปี
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
(ภายใน
ยุทธศาสตร์
ธันวาคม)
๒. ใช้แบบรายงานที่ ๓/๒ แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ อบต. ในภาพรวม
๓. ใช้แบบรายงานที่ ๓/๓ แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ อบต. ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
๔. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑๕ วัน
คณะ ๑. ตรวจสอบรายงาน
๑๕ วัน
นับตั้งแต่ ติดตามฯ ๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
นับตั้งแต่รับ
รับ
๓. เสนอผู้บริหารทราบ
รายงาน
รายงาน ผู้บริหาร ๑. เสนอสภาเพื่อทราบ
๑.ภายใน
ธันวาคม
๒.ประกาศไม่
๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ
น้อยกว่า๓๐วัน

๓๙

ภาคผนวก

๔๐
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง...............................................
มีการ
ไม่มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
๑๐.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

๔๑
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน)
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง...............................................
๒. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(
๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) (
๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
(
๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) (
๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี
ปีที่ ๑ พ.ศ.......
ปีที่ ๒ พ.ศ.......
ปีที่ ๓ พ.ศ........
รวม
ยุทธศาสตร์
จานวน งบ
จานวน
งบ
จานวน งบ
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
๑...
๒...
ฯลฯ
รวม
๔. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี .......
จานวนโครงการ จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
อยู่ในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้
ทั้งหมด
มีการยกเลิก ทีม่ ีการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
ดาเนินการ
จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
๑...
๒...
ฯลฯ
รวม

๔๒
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ...........
งบปกติ
ยุทธศาสตร์
จานวน ร้อยละ
เงิน
๑...
๒...
ฯลฯ
รวม

เงินสะสม
จานวน ร้อยละ
เงิน

งบหน่วยงานอื่น
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
เงิน
เงิน

ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี ............
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินการ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
งบประมาณที่ งบประมาณที่
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่ายไป
รวม
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
----------- ๑. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน......................................................................

๔๓
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง......................................
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน......................................................................................................................
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี .................
๓. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๔. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์
๑...
๒...
ฯลฯ
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ

๔๔
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(คิดเป็นร้อยละ)
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
๕) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
(๑๐)

พอใจ
(๗)

พอใจน้อย
(๔)

๔๕
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.........………………………………………………………………………………..
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ)
ประเด็น

พอใจมาก
(๑๐)

พอใจ
(๗)

พอใจน้อย
(๔)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
๕) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
ภาพรวม
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ เพิ่ม/ลด
(จานวน) (จานวน)

