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บทนํา
การวางแผน การกําหนดวิสัยทัศน ถือเปนกระบวนการที่จะกําหนดเปาหมาย
วัตถุประสงคและนโยบาย ตลอดจนวิธีการที่จะนําพาไปสูจุดหมายแหงความพึงพอใจ ความคาดหวัง
รวมกันของประชาชน ในเขตพื้นที่หรือเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความเปนไปไดอยางที่สุด
โดยแตเดิมในการจัดทําแผนการกําหนดยุทธศาสตรจะกําหนดไวเพียงแนวทางยอยเพื่อใหทราบถึง
สิ่งที่จะตองกําหนดเพื่อใหดําเนินการไดตามความตองการของสวนรวม แตในปจจุบันการกําหนด
ยุทธศาสตรถือเปนหลักในการวางแผนใหสามารถกําหนดกรอบเปาหมายที่ชัดเจน และเปนการวาง
วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและตามลําดับความสําคัญ
สัมพันธกับสวนราชการตาง ๆ และของแตละหมูบานในตําบลหนองปรือ
ตําบลหนองปรือไดกําหนดการจัดทํายุทธศาสตรในการวางแผนพัฒนานี้เพื่อใหเกิด
รูปแบบการวางแผนที่ตอเนื่อง และเหมาะสมกับวิสัยทัศนที่ไดกําหนดและสัมพันธกับวิสัยทัศน
อ.พนัสนิคม วิสัยทัศนจังหวัดชลบุรี และตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
นโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และดําเนินการตามคูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดสงมาใหตามลําดับและเปนคูมือไวสําหรับการบริหาร
จัดการตามความตองการของประชาชนตอไป

องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น
ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑมวลรวมรายได การศึกษา สาธารณสุข
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ
1. สภาพทัว่ ไป
1.1 ที่ตั้ง ตําบลหนอปรือ เปนตําบลหนึ่งของอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูท าง
ทิศตะวันเฉียงเหนือของอําเภอพนัสนิคม มีระยะทางจากอําเภอพนัสนิคมถึงที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปรือ ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลหัวถนน
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลหนองเหียง
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลไรหลักทอง
1.2 เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร)
ตําบลหนองปรือมีพื้นที่ 20,413 ไร หรือ 32.66 ตารางกิโลเมตร
1.3 สภาพภูมิประเทศ
ตําบลหนองปรือ พื้นที่สว นใหญเปนทีร่ าบลุม 40 % ที่ดอน 20 % และที่ดอนสูง 40 % ที่ราบลุม
เหมาะแกการเพาะปลูกขาว ที่ดอนยังมีเกษตรกรทํานาขาว แตพนื้ ที่ไมเหมาะสมเพราะตองอาศัยน้ําฝน
100% ทําใหผลผลิตขาวต่ํา เกษตรกรตองเปลี่ยนพื้นที่ทํานาดอนไปปลูกอยางอื่นจึงจะทําใหผลคุมทุน
ที่ดอนสูง พื้นเหมาะแกการปลูกพืชไรและไมผล
1.4 จํานวนหมูบาน ตําบลหนองปรือมี 10 หมูบาน
หมูที่ 1 บานหนองปรือ
มีพื้นที่ 1,013 ไร
จํานวน 78 ครัวเรือน
หมูที่ 2 บานทรงธรรม
มีพื้นที่ 930 ไร
จํานวน 175 ครัวเรือน
หมูที่ 3 บานเกาะกลาง
มีพื้นที่ 800 ไร
จํานวน 53 ครัวเรือน
หมูที่ 4 บานเกาะกะบก
มีพื้นที่ 800 ไร
จํานวน 65 ครัวเรือน
หมูที่ 5 บานเหนือบอกรุ
มีพื้นที่ 660 ไร
จํานวน 129 ครัวเรือน
หมูที่ 6 บานเนินตูม
มีพื้นที่ 600 ไร
จํานวน 80 ครัวเรือน
หมูที่ 7 บานหนองไผ
มีพื้นที่ 1,200 ไร
จํานวน 125 ครัวเรือน
หมูที่ 8 บานหนองไกเถื่อน
มีพื้นที่ 8,500 ไร
จํานวน 146 ครัวเรือน
หมูที่ 9 บานทรายมูล
มีพื้นที่ 3,700 ไร
จํานวน 180 ครัวเรือน
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หมูที่ 10 บานหนองเซง
มีพื้นที่ 2,000 ไร
จํานวน 75 ครัวเรือน
1.5 ประชากร ทั้งหมด 5,146 คน ชาย 2,640 คน หญิง 2,506 คน
1.6 สภาพพืน้ ที่ปาตําบลหนองปรือ
พื้นที่ปาตําบลหนองปรือ ไมมีสภาพปาคงเหลือใหเห็น จะมีอยูบางก็เปนพื้นที่ปาที่เกษตรกรปลูก
ขึ้นเอง เชนปายูคาลิปตัส ตอมาทางราชการประกาศใหเปนที่ สทก. ใหเกษตรกรมีสิทธิ์ทํากินในเขตปา
ขึ้นอยูกับกรมปาไม และปจจุบันทางราชการประกาศใหเปนที่ ส.ป.ก. 4-01 ขึ้นอยูกับสํานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร และมีอยูหมูบานเดียวในตําบลหนองปรือ หมูที่ 8 คือบานหนองไกเถื่อน
นอกจากนั้น พื้นที่เปนโฉนด
1.7 สภาพภูมอิ ากาศตําบลหนองปรือ
สภาพภูมิอากาศตําบลหนองปรือ จะขึ้นอยูก ับฤดูกาล ดังนี้
ฤดูหนาว จะเริม่ ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน - มกราคม
ฤดูรอน จะเริ่มตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ - เมษายน
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาว จะเริ่มตนตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ของทุกปฤดูหนาว อากาศจะหนาว
ไมมากนัก จะหนาวเปนระยะสั้นๆ อากาศหนาว จะผลมีตอการออกดอกของไมผล โดยเฉพาะมะมวง
ตองอาศัยชวงฤดูหนาว
ฤดูรอ น จะเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนของทุกป เปนฤดูทมี่ ีอากาศรอนมาก
ชวงปลายเดือนมีนาคมและตนเดือนเมษายน ในชวงนี้ อากาศจะรอนในตอนกลางวัน อาจจะมีพายุฤดู
รอนสรางความเสียหายได และมีระยะฝนทิ้งชวง ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกป แตสภาพปจจุบันฝนจะชุกใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน และฝนจะทิ้งชวงในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ของทุกป
บางปฝนทิ้งชวงจนทําใหนาขาวเสียหาย และถาฝนทิ้งชวงนานๆจะทําใหพืชไรเสียหายได และฝนจะตก
ชุกอีกครั้งในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากเปนฤดูของพายุดีเปรสชั่น
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชาชนในเขต อบต.)
ประชากรรอยละ 90 มีอาชีพเกษตรกรรม ทําไรมันสําปะหลัง ทํานา และทําสวนผลไม เชน มะมวง ขนุน
2.1 หนวยธุรกิจในเขต อบต. 3 แหง
1. โรงสี “ สมพงษ รุงธัญญา ”
2. โรงงาน “ กรุงเทพถาดไขบรรจุภัณฑ”
3. โรงงาน ขนมปง “ บริษัทคงหงวน บิสกิต แฟคเตอรรี่ (ไทยแลนด) จํากัด
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3 .สภาพสังคม
3.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง คือ
- โรงเรียนบานหนองปรือ หมูที่ 1 (อนุบาล-ป.6)
- โรงเรียนวัดทรงธรรม หมูที่ 2 (อนุบาล-ป.6)
- โรงเรียนบานทรายมูล หมูที่ 9 (ป.1-ป.6)
- โรงเรียนบานหนองไผ หมูที่ 7 (อนุบาล-ป.6)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4 แหง คือ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปรือ หมูที่ 1
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรงธรรม หมูที่ 2
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายมูล
หมูที่ 9
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไกเถื่อน หมูที่ 8
มีที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานจํานวน 7 แหง
3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
มีวัดจํานวน 6 แหง
1. วัดหนองปรือ
ตั้งอยูที่หมูที่
2. วัดทรงธรรม
ตั้งอยูที่หมูที่
3. วัดใหมทรายมูล
ตั้งอยูที่หมูที่
4. วัดหนองไผ
ตั้งอยูที่หมูที่
5. วัดหนองไกเถื่อน
ตั้งอยูที่หมูที่
6. วัดสระลอยปทุมมาวาส
ตั้งอยูที่หมูที่
3.3 การสาธารณสุข
สถานีอนามัยประจําตําบลหนองปรือ
1
อัตราการมีและใชสวมราดน้าํ รอยละ 100
3.4 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
ที่พักสายตรวจ
1
แหง

1
2
9
7
8
4
แหง
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4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพางคมนาคมทางบก)
การคมนาคม ตําบลหนองปรือมีเสนทางคมนาคม ถนนมีทั้งลาดยางและถนนลูกรัง สภาพ
ถนนลาดยางอยูในสภาพที่ดี ถนนลูกรัง มีสภาพเปนหลุมเปนบอบาง การเดินทาง ประชาชนสวนใหญ
ใชรถจักรยานยนต รถยนตสวนบุคคล และรถยนตสองแถวโดยสารประจําทาง
ถนนเสนหลักภายในตําบล มีดังนี้
1. ถนนพนัสนิคม – ตําบลหนองปรือ เปนถนนลาดยาง ยาวประมาณ 12 กม. สภาพของถนน ดี
2. ถนนเชื่อมระหวางหมูที่ 1-7-10-8 เปนถนนลาดยางบางสวนยาวประมาณ 10 กม. สภาพของ
ถนน ดี
3. ถนนเชื่อมระหวางหมูที่ 5-2-6-9 เปนถนนลาดยาง ยาวประมาณ 6 กม. สภาพของถนน ดี
4. ถนนเชื่อมระหวางหมูที่ 2-7 เปนถนนลาดยางบางสวน ยาวประมาณ 3 กม. สภาพของถนน ดี
5. ถนนเชื่อมระหวางหมูที่ 6-7 เปนถนนลาดยางบางสวน ยาวประมาณ 2 กม. สภาพของถนน ดี
6. ถนนเชื่อมระหวางหมูที่ 9-10 เปนถนนลาดยางบางสวนยาวประมาณ 2 กม. สภาพของถนน ดี
1. การคมนาคม ถนนลาดยาง 5 สาย
1. สายพนัสนิคม-หนองปรือ
2. สายบานเหนือบอกรุ หมูที่ 5 - บานทรงธรรม หมูที่ 2
3. บานทรงธรรม หมูที่ 2 - บานทรายมูล หมูที่ 9
4. บานทรงธรรม หมูที่ 2 – บานหนองไผ หมูที่ 7
5. สี่แยกทรงธรรม หมูท ี่ 2 – ตําบลหัวถนน
2. ถนนลูกรัง 5 สาย
1. สายหนองปรือ หมูที่ 1 – หนองไผ หมูที่ 7
2. สายหนองไผ หมูที่ 7 – หนองเซง หมูที่ 10
3. สายเนินตูม หมูที่ 6 – หนองไผ หมูที่ 7
4. สาย 331 - ชุมชนชุมนุมยาง
หมูที่ 8
5. สายหนองไกเถื่อน หมูที่ 8 จากถนนสาย 331 – บานแปลงปรก หมูที่ 8
3. ทางหลวงแผนดิน ผาน 1 สาย ผานตําบลหนองปรือทาง 3 กม. ใชเดินทางจากชลบุร-ี นครราชสีมา
4.2 การโทรคมนาคม
ที่ทําการไปรษณียอนุญาตประจําตําบล 1
แหง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
แหง
ตูโทรศัพทสาธารณะ
10
แหง
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4.3 การไฟฟา (แสดงถึงจํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึงและจํานวนประชากรที่ใชไฟฟา)
ปจจุบันตําบลหนองปรือ มีไฟฟาใชในหมูบานครบทั้ง 10 หมูบาน
4.4 การประปา
ปจจุบันตําบลหนองปรือมีประปาหมูบานจํานวน 8
แหง
1. ประปาหมูบ าน หมูที่ 1,3,4 (ใชรวมกัน)
2. ประปาหมูบ าน หมูที่ 2
3. ประปาหมูบ าน หมูที่ 5
4. ประปาหมูบ าน หมูที่ 6
5. ประปาหมูบ าน หมูที่ 7
6. ประปาหมูบ าน หมูที่ 8
7. ประปาหมูบ าน หมูที่ 9
8. ประปาหมูบ าน หมูที่ 10
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4.5 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ที่

ชื่อแหลงน้ํา

1. คลองธรรมชาติ,คลองสงน้ํา
1 คลองพระครู

ตั้งอยูที่

ผานหมูที่ 1,3,4

หมูบานที่ใชประโยชน

หมูบานใชน้ํา 1,3,4,5

ประโยชนที่ใช
เกษตรกร เพียงตลอดป
เกษตรกร

ฤดูฝน
ฤดูฝน
ฤดูฝน
ฤดูฝน

2
3
4

คลองขุดสงน้ําจากทํานบทาฉิม ผานหมูที่ 1,3,4,5,2 หมูบานใชน้ํา 1,3,4,5,2
คลองขุดระบายน้ํา
ผานหมูที่ 9,6,5,2 หมูบา นที่ใชนา้ํ 9,6,5,2
คลองหนองเม็ก
ผานหมูท ี่ 8
หมูท่ี8

เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร

2.
1
2
3
4
5

สระน้ําใช 5 แหง
สระน้ําบานหนองปรือ
สระน้ําบานทรงธรรม
สระน้ําบานเกาะกลาง
สระน้ําบานหนองไกเถื่อน
สระน้ําบานทรายมูล

หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 8
หมูที่ 9

หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 1,3,4
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 2
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 1,3,4
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 8
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 9

อุปโภค
อุปโภค
อุปโภค
อุปโภค
อุปโภค

3.
1
2
3
4.
5
6

บอบาดาล มี 6 แหง
บอบาลบานเหนือบอกรุ
บอบาดาลบานเนินตูม
บอบาดาลบานทรงธรรม
บอบาดาลบานหนองไผ
บอบาดาลบานหนองเซง
บอบาดาลบานทรายมูล

หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 2
หมูที่ 7
หมูที่ 10
หมูที่ 9

หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 5
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 6
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 2
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 7
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 10
หมูบานที่ใชนา้ํ หมู 9

ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
อุปโภค

3.5 /ลบ.ม./ชม.
2.6 /ลบ.ม./ชม.
2.5 /ลบ.ม./ชม.
10 /ลบ.ม./ชม.
10 /ลบ.ม./ชม.
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5.ดานการเมืองการบริการ
5.1.โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงาน
การจัดองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และทีแ่ กไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน ประกอบดวย
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ และนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือประกอบดวยสมาชิกทั้งสิ้น 20 คน มีวาระการดํารงตําแหนง
4 ป นับแตเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามจํานวนหมูบานละ 2 คน มีหนาที่
- ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล
- พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ ,ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ
รางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิ่มเติม
- ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนพัฒนา ขอบัญญัติ ขอระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ มีวาระการดํารงตําแหนงสีป่ หรือตามวาระของสภามีหนาที่ดังนี้
- กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
- สั่ง อนุญาต และอนุมตั ิเกีย่ วกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
- แตงตั้งและถอดถอนรองนายกและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
- วางระเบียบเพือ่ ใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
- รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
- ปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินแี้ ละกฎหมายอื่น
อํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนตําบล
1.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2.รักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงู อายุ และผูพกิ าร
7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่

9

9.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร
กิจการที่อาจจัดทําในเขตพื้นที่
1.ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
3. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
4. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
5. ใหมีและสงเสริมกลุมการเกษตรกรและกิจการสหกรณ
6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
9. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
10. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
11. การทองเทีย่ ว
12. การผังเมือง
การกําหนดสวนราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ เปนชั้นเล็ก ไดกําหนดสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
1.สวนสํานักงานปลัด
2.สวนการคลัง
3.สวนโยธา
การคลังทองถิน่ จากการบริหารรายรับ-รายจายในปงบประมาณทีผ่ านมา
ปงบประมาณ 2544
รับจริง 4,357,308.86 บาท
จายจริง 3,697,569.51 บาท
ปงบประมาณ 2545
รับจริง 4,788,817.59 บาท
จายจริง 3,643,609.74 บาท
ปงบประมาณ 2546
รับจริง 8,423,206.82 บาท
จายจริง 6,131,966.01 บาท
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การจัดเก็บรายไดของทองถิ่น
- ภาษีบํารุงทองที่
55,213.09
- ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 67,438
- ภาษีปาย
1,000
- อื่นๆ
81,909

บาท
บาท
บาท
บาท

----------------------------------------------------
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บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ
1.หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหการทํายุทธศาสตรของชาติ นโยบายเรงดวนของรัฐบาลนโยบายริเริ่มของจังหวัดชลบุรี
และนโยบายอําเภอพนัสนิคมไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ใหบังเกิดผลเปน
รูปธรรม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางแทจริง และเปนไปตามความตองการของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ทองถิ่นใหเติบโตไปอยางตอเนื่อง มีเสถียรภาพและยั่งยืน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปรือแบบบูรณาการ ในชวงป พ.ศ.2547-2549 ใหสอดคลองกับการพัฒนาตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลนโยบายริเริ่มของจังหวัด ของอําเภอ ของคณะผูบริหาร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 (2545-2549) ดังนี้
1.1. นโยบายของรัฐบาล
ภารกิจเรงดวนและสําคัญยิ่งของรัฐบาลคือการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ปรับเปลีย่ นโครงสรางการผลิต
ของระบบเศรษฐกิจ การบริหารสังคมและการเมือง เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดทันเหตุการณ โดยปญหา
มี 2 สวนคือ
1. หยุดการหดตัวของเศรษฐกิจที่กําลังกอปญหาทางสังคมใหกับประเทศ
2. การแกไขและปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคม
ไปสูความมีเสถียรภาพและความมั่นคงอันยั่งยืนของประเทศไทย
รัฐบาลจึงไดกาํ หนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้
1. นโยบายเรงดวน
2. นโยบายเศรษฐกิจ
3. นโยบายการสรางรายได
4. นโยบายการพาณิชยและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
5. นโยบายดานการคมนาคม
6. นโยบายการพัฒนาแรงงาน
7. นโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. นโยบายการพนักงาน
10. นโยบายเสริมสรางสังคมเขมแข็ง
11. นโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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12. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
13. นโยบายการตางประเทศ
14. นโยบายความปลอดภัยของประชาชน
15. นโยบายพัฒนาภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ไดกําหนดวิสัยทัศนรว มในการพัฒนาประเทศ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ที่จะนําไปสูการพัฒนาสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญ ของประเทศใหอยูดีมีสุข รูจกั ความพอประมาณอยางมีเหตุผลและ
ภูมิคุมกันทีด่ ีควบคูไปกับการพัฒนาที่มุงคุณภาพในทุกดาน โดยเฉพาะการเสริมสรางคนใหมีความรูมีภูมิปญ
 ญา
รูเทาทันโลกและการจัดใหมีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มี 3 กลุม 7 ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ
กลุมที่ 1 การสรางระบบบริหารจัดการทีด่ ใี หเกิดขึ้นในทุกสวนของสังคม
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
กลุมที่ 2 การเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และการคุมครองทางสังคม
3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลุมที่ 3 การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเขาสูสมดุลและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
6. ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แนวทางการพัฒนาแผนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
1. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส
2. การกระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหแก องคการปกครองสวนทองถิ่นอยางโปรงใส
3. การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
4. การพัฒนาและเสริมสรางกลไกตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคม
5. การเสริมสรางการบริหารจัดการทีด่ ีของภาคเอกชน
6. การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
7. การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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8. การสงเสริมใหคนมีงานทํา
9. การปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ
10. การปองกันแกไขปญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
11. การสงเสริมบทบาทครอบครัว องคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องคกรพัฒนา
เอกชนอาสาสมัครและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการพัฒนา
12. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู
13. การแกไขปญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใตการมีสว นรวมของทุก
ภาคสวนในสังคม
14. การสรางความเชื่อมโยงของการพัฒนาชนบทและเมืองอยางเกื้อกูล
15. การจัดการพื้นทีเ่ ชิงบูรณาการที่ยดึ พืน้ ที่ภารกิจและการมีสว นรวม
16. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
17. การอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
18. การอนุรักษฟน ฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเทีย่ ว
19. การบริหารจัดการปญหามลพิษอยางมีประสิทธิภาพ
20. การดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสรางภูมิคุมกันตอวิกฤตเศรษฐกิจและชวยกระจาย
ความเจริญและสรางความเปนธรรม
21. การดําเนินนโยบายการคลังและสรางความมั่นคงของฐานะการคลังและการกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาค
22. การเตรียมความพรอมของเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
23. การปรับโครงสรางภาคการผลิตและการคา
24. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน
25. การผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตของประเทศ
26. การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและบบสหกรณ
27. ปรับปรุงระบบเจรจาและความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ
28. สงเสริมการคา การบริการทีม่ ีศักยภาพเพื่อสรางงานและกระจายรายได
29. การประยุกตใชและพัฒนาเทคโนโลยี
30. การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
31. การยกระดับการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
32. การบริหารการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
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1.3. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน
“ยึดมั่นอุดมการณ บําบัดทุกข บํารุงสุข สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนิน
ไปดวยความมัน่ คงและราบรืน่ ตามระบอบประชาธิปไตย ประสานการพัฒนา ระบบการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคและทองถิ่นใหสามารถจัดทําบริการสาธารณะตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว เสริมสราง
และธํารงไวซงึ่ ความสุขสงบ สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงและอํานวยการบริการ เพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่อทีป่ ระชาชนจะสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี
พันธกิจ
1. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการมีศักยภาพ
ในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และใหบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามเจตนารมณ
ของประชาชนและเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
2. สงเสริมการบริหารราชการสวนภูมภิ าค ใหเปนโครงขายที่เชื่อมโยงไมเฉพาะแตหนวยงาน
ของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน วิสาหกิจเอกชน องคกรชุมชน และองคกรประชาชนในจังหวัดเทานั้น แตยัง
เชื่อมโยงกันระหวางจังหวัด ภูมิภาคและประเทศไทยโดยสวนรวม เพือ่ ความเปนหนึ่งเดียวของชาติ ทั้งนี้โดย
ยึดถือและคํานึงเอกลักษณและ ความตองการของประชาชน ในแตละทองถิ่นเปนประการสําคัญ
3. ใหหลักประกันในดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยฝายพลเรือน
และ การอํานวยความยุติธรรมในทุกทองถิน่ และทุกภูมภิ าคอยางถวนทัว่ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสุขสงบของพื้นที่
บริเวณชายแดน เพื่อประโยชนในการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ไมเฉพาะแตในประเทศเทานั้น
แตยังรวมไปถึงความสัมพันธอันดีและความสมบูรณพนู สุขรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน
จุดมุงหมายที่พึงปรารถนา
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นยืนหยัดไดดวยตนเองและมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาทองถิ่นให
เจริญกาวหนาโดยที่รฐั เขาไปมีบทบาทนอยที่สุด
2. ชุมชนมีความเขมแข็ง เหนียวแนนในทางวัฒนธรรมแข็งแกรงในทางจริยธรรมและมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน
3. ประชาชนมีหลักประกันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับความเปนธรรมและ
มีความสงบสุขในทุกพืน้ ที่
4. จังหวัดเปนจุดเชื่อมโยงทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในระดับภูมิภาคและมีศักยภาพ
ทางดานการบริหารการพัฒนาในกิจการของรัฐแทนสวนกลาง สามารถวางแผน ตัดสินใจ ตลอดจนกํากับการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสวนภูมภิ าค ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลอยางแทจริง
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5. ชุมชนและเมืองนาอยู กอปรดวยเอกลักษณ วัฒนธรรม ธรรมชาติสมบูรณ สิ่งแวดลอมยั่งยืน
บริการพืน้ ฐานทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.4 นโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วิสัยทัศน
กรมการปกครองสวนทองถิน่ เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ และมีทิศ
ทางการพัฒนาที่สอดคลองแนวนโยบายแหงรัฐเพื่อนําสูเ ปาหมาย “บานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม และ
ประโยชนของประชาชน”
พันธกิจ
1. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิน่
2. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ มีบทบาทหนาที่ ในการสงเสริมสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และวางระบบในการติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ยุทธศาสตร
1. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความเขมแข็ง
2. พัฒนาระบบ กํากับดูแลภาคประชาชนตอองคกรปกครองสวนทองถิน่
1.5 นโยบายจังหวัดชลบุรี
วิสัยทัศนจังหวัดชลบุรี
“เปนเมืองทาการสงออกชั้นนําของโลก ศูนยกลางการทองเที่ยวนานาชาติครบวงจร
ผูนําการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมกาวหนา พัฒนาเปนเมืองนาอยู”
เปาประสงคของจังหวัดชลบุรี (GOALS)
1. สงเสริมเปนเมืองทาของการสงออกสินคาในระดับโลก
2. สงเสริมเปนศูนยกลางการลงทุนดานอุตสาหกรรมและพลังงาน
3. เปนศูนยกลางการทองเทีย่ วนานาชาติครบวงจร
4. การผลิตสินคาเกษตรไดมาตรฐาน
5. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตและสังคมที่ดี
ยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรี
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบขอมูลขาวสาร เพื่อการบริหารจัดการและการบริการให
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. พัฒนาศักยภาพทาเรือแหลมฉบัง
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3. สงเสริมการลงทุนดานพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวนยานยนต และอิเล็คทรอนิกส
4. พัฒนาการทองเที่ยวครบวงจร และอนุรักษแหลงทองเทีย่ วใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
อยางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
6. การสงเสริมมาตรฐานและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน
9. ความปลอดภัยในชีวิต
10. อนุรักษ สงวน ฟนฟู ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.6 การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ
- การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
- การปรับปรุงการใหบริการทีด่ ีแกประชาชน
ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา
จากการใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ที่ผานมาไดมุงเนนใหมีการพัฒนา
พื้นที่เปาหมายที่เหมาะสมเปนหลักตามกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น สามารถดําเนินการพัฒนา
และแกไขปญหาตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
1.7. ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผา นมา
จากการใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ที่ผานมาไดมุงเนนใหมีการพัฒนาพื้นที่
เปาหมายที่เหมาะสมเปนหลักตามกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถิน่ สามารถดําเนินการพัฒนาและแกไข
ปญหาตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
1.7.1 การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
- จัดหาแหลงเงินทุนโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการเกษตร
- สงเสริมใหทําการเกษตรแผนใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใหมีการประกัน
ราคาผลผลิต
- สงเสริมพรอมสนับสนุนการประกอบอาชีพ
1.7.2 การดําเนินงานดานสังคม
- สงเสริมใหประชาชนมีความรูด านการจัดการและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
- สงเสริมสนับสนุนการคุมครองดานการรักษาพยาบาลของประชาชนอยางทั่วถึง
- สงเสริมใหมีการจัดสุขลักษณะในบาน
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
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1.7.3 การดําเนินงานดานโครงสรางพืน้ ฐาน
- สรางและปรับปรุงใหไดมาตรฐานใชไดทุกฤดูกาล
- ขยายเขตไฟฟาและมีไฟฟาสาธารณะใหครบทุกชุมชน
- ขยายหมายเลขโทรศัพทตามความตองการของประชาชนและมีโทรศัพทสาธารณะ
1.7.4 การดําเนินงานดานแหลงน้ํา
- สรางและปรับปรุงแหลงน้ํากินน้ําใชใหเพียงพอ
- สรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
- ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการอุปโภคและการเกษตร
1.7.5 การดําเนินงานดานการเมืองและการบริหาร
- สนับสนุนสงเสริมใหเจาหนาที่ พนักงาน และสมาชิกไดรับการอบรมเพิ่ม
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนใหมีครุภัณฑและเครื่องใชสํานักงานใหเพียงพอ
1.7.6 การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ
- ปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณใหเหมาะสมกับการทําการเกษตร
- สรางจิตสํานึกใหแกประชาชนดานการรักษาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ
2.ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลตอการพัฒนา
ผลจากการวิเคราะหปญ
 หาและความตองการของประชาชนในตําบลหนองปรือโดยจากการจัดเก็บ
ขอมูลการวิเคราะหจาก จปฐ. , กชช.2 ค. การเขาประชุมประชาคมทําใหไดรับทราบปญหาและความตองการของ
ประชาชนดังนี้
2.1 ปญหาหลัก
- ปญหาคุณภาพชีวิต
- ปญหาการคมนาคมไมสะดวก
- ปญหาการมีรายไดนอย
- ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ปญหาถนนไมไดมาตรฐาน
- ปญหาไฟฟาสาธารณะ
- ปญหาแหลงน้ํา ขาดน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปญหาดานสาธารณสุข
- ปญหาโทรศัพทสาธารณะ
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2.2 ความตองการ
- ตองการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
- ตองการสนับสนุนการจางแรงงานและพัฒนาอาชีพ
- ตองการใหประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น
- ตองการใหประชาชนหางไกลยาเสพติด โรคเอดส
- ตองการการคมนาคมที่สะดวกไดมาตรฐาน
- ตองการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร อยางเพียงพอ
- ตองการมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
- ตองการจัดใหมีลานกีฬาและสถานที่ออกกําลังกาย
2.3 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
- รณรงคใหประชาชนรวมตอตานยาเสพติด
- สรางอาชีพเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
- พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณสุขใหสอดคลองกับภูมิทัศนทองถิ่น
- พัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศน
- พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
- สงเสริมและอนุรักษศลิ ปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
- พัฒนาการจัดเก็บรายได
- พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู
2.4 การพัฒนาจากศักยภาพทองถิ่น
1.พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอม
2.พัฒนาใหเปนศูนยผลิตสินคาทางการเกษตรและหัตถกรรม
ผลการวิเคราะห เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตโดยภาพรวม
องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ตั้งอยูในเขตอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึง่ เปน
เสนทางลําเลียงคมนาคมออกสูภายนอกและเชื่อมเขากับถนนสายยุทธศาสตร สัตหีบ-กบินทรบรุ ี (ถนน 331)
หางจากตัวอําเภอพนัสนิคมประมาณ 10 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดประมาณ 32 กิโลเมตร พืน้ ที่เปนทีร่ าบ
และที่ดอน พืน้ ที่สวนใหญเหมาะแกการทําการเกษตรเพาะปลูก การคมนาคมในเสนทางหลักสะดวกและ
เพียงพอ สวนเสนทางรองยังจะตองมีการปรับปรุงกอสรางใหมากยิ่งขึ้น นอกจากการประกอบอาชีพการ
เกษตรกรรมแลว ยังมีการประกอบอาชีพเสริมคือ การจักสาน เลีย้ งกบ องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ
จึงมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

มีพื้นที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรม
สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและผูนําทองถิ่นมีบทบาทตอการพัฒนา
การจัดการดานโครงสรางพืน้ ฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลการวิเคราะห เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตโดยเทคนิค
SWOT Analysis
1.ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
การวิเคราะหปจจัยภายใน
โครงสรางการบริหารงาน

กฎหมาย/ระเบียบ

บุคลากร

เครื่องมือและอุปกรณ

จุดออน

จุดแข็ง

หนวยงานกลางยังตองปรับตัวกับ
การปฏิรูประบบราชการ และการถายโอน
ภารกิจหนาที่ ซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลา
กฎหมายระเบียบที่ใชบังคับมีจํานวนมากหลาย
ฉบับและไมสอดคลองกับสถานการณของ
ทองถิ่นรวมทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุงยาก
ทําใหเกิดความลาชา
มีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานไมเพียงพอจึง
ไมสามารถประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของแบบบูรณาการได
ระบบและวิธีการงบประมาณของสวนราชการ
มีความลาชา

บทบาทภารกิจการแกไขปญหาความยากจน
ของทองถิ่นคือการสงเสริมการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
มีระเบียบ กฎหมายที่ใชบังคับและตองถือ
ปฏิบัติที่ชัดเจน

การประสานงาน/อํานวยการ ขาดอุปกรณ และความรูในการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ระบบขอมูล
เจาหนาที่ผูเก็บขอมูลขาดความเชี่ยวชาญใน
การจัดเก็บ
ความรวมมือของทุกสวน
ขาดเอกภาพในการประสานงาน

การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม/วัฒนธรรม
ดานการเมือง/กฎหมาย/
นโยบาย
ดานเทคโนโลยี

โอกาส

มีการเตรียมการบรรจุบุคลากรไวในแผน
อัตรากําลัง 3 ปและแผนพนักงานจาง 4 ปแลว
มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม
งบประมาณเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมและมีกองทุน
อยูทุกหมูบานแลว
มีผูรับผิดชอบโดยตรง
มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการจัดเก็บขอมูล
การไดรับความรวมมือจากสวนรวมในพื้นที่

อุปสรรค

รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเต็มที่ ความเขาใจและการใชจายตามโครงการมีนอย
วัฒนธรรมสังคมไทยยังเปนแบบเครือญาติ
การยอมรับการยืมเงินจากนอกระบบมีมาก
ดอกเบี้ยแพง
เปนนโยบายหลักและเรงดวนของรัฐบาล
การกําหนดวิธีการคัดเลือกผูเขาหลักเกณฑ
ไมตรงตามทองถิ่น
สื่อสารตางๆทันสมัยรวดเร็ว
การเขาถึงการสื่อสารมีนอย
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2.ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอยการปองกันปราบปรามและบําบัดฟน ฟูผตู ิดยาเสพติด
การวิเคราะหจากปจจัยภายใน
โครงสรางการบริหารงาน
กฎหมาย/ระเบียบ
บุคลากร
เครื่องมือและอุปกรณ
การประสานงาน/อํานวยการ
ระบบขอมูล
ความรวมมือของทุกสวน
การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม/วัฒนธรรม
ดานการเมือง/กฎหมาย /นโยบาย
ดานเทคโนโลยี

จุดออน
ไมมีหนวยงานรองรับอยางชัดเจน

จุดแข็ง

ไดรับการสนับสนุนจากอําเภอ
เปนอยางดี
กฎหมายมีชองวางใหผกู ระทําผิด การใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ไมเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับ
อยางเหมาะสม
มีการปฏิบัติการในเชิงตั้งรับ
เจาหนาที่ใหความสําคัญตอปญหา
มากเกินไป
ดังกลาวอยางมาก
เครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ
มีการกระจายอุปกรณ คนไวทั่วไป
ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีการตั้งศูนยในเรื่องดังกลาว
ขอมูลนอยไมเพียงพอ
มีการจัดเก็บขอมูลเปนระบบ
การไมสนใจในปญหาสวนรวม
มีการประสานงานทุกองคกร
โอกาส
อุปสรรค
รัฐบาลใหการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางวัตถุนิยม
งบประมาณอยางเต็มที่
มากเกินไป
วัฒนธรรมสังคมไทยยังเปนแบบ การยอมรับและแอบชวยเหลือ
เครือญาติ
ผูกระทําผิด
เปนนโยบายหลักและเรงดวน
การเขาใจในเจตนานโยบายมีนอย
สื่อสารตางๆ ทันสมัยรวดเร็ว
การเขาถึงการสื่อสารมีนอย
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3.ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการและการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
การวิเคราะหจากปจจัยภายใน
โครงสรางการบริหารงาน
กฎหมาย/ระเบียบ
บุคลากร
เครื่องมือและอุปกรณ
การประสานงาน/อํานวยการ
ระบบขอมูล
ความรวมมือของทุกสวน
การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม/วัฒนธรรม
ดานการเมือง/กฎหมาย /นโยบาย
ดานเทคโนโลยี

จุดออน
ไมมีหนวยงานรองรับอยางชัดเจน

จุดแข็ง
ไดรับการตรวจสอบจากอําเภอ
,จังหวัด เปนอยางดี
กฎหมายมีชองวางใหผกู ระทําผิด การใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ไมเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับ
อยางเหมาะสม
ขาดบุคลากรเฉพาะทาง
เจาหนาที่ใหความสําคัญตอปญหา
ดังกลาวอยางมาก
เครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ
มีการวางแผนตามระเบียบ
อยางเครงครัด
ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ขอมูลนอยไมเพียงพอ
มีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ
การไมสนใจในปญหาสวนรวม
มีการรวมตรวจสอบอยางตอเนื่อง
โอกาส
อุปสรรค
รัฐบาลใหการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางวัตถุนิยมมาก
งบประมาณอยางเต็มที่
เกินไป
วัฒนธรรมสังคมไทยยังเปนแบบ การยอมรับและแอบชวยเหลือ
เครือญาติ
ผูกระทําผิด
เปนนโยบายหลักและเรงดวน
การเขาใจในเจตนานโยบายมีนอย
สื่อสารตางๆ ทันสมัยรวดเร็ว
การนําเทคโนโลยีไปใชอยางผิดๆ
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4. ยุทธศาสตรการใหบริการที่ดีแกประชาชน
การวิเคราะหจากปจจัยภายใน
โครงสรางการบริหารงาน
กฎหมาย/ระเบียบ
บุคลากร
เครื่องมือและอุปกรณ
การประสานงาน/อํานวยการ
ระบบขอมูล
ความรวมมือของทุกสวน
การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม/วัฒนธรรม
ดานการเมือง/กฎหมาย /นโยบาย
ดานเทคโนโลยี

จุดออน
โครงสรางเล็กไมเหมาะสมกับงาน
กฎหมายมีชองวางใหผกู ระทําผิด
ไมเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับ
ขาดบุคลากรเฉพาะทาง

จุดแข็ง
ไดกําหนดไวในแผนแมบทแลว
การใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
อยางเหมาะสม
เจาหนาที่ใหความสําคัญตอปญหา
ดังกลาวอยางมาก
เครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ
มีการวางแผนตามระเบียบ
อยางเครงครัด
ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ขอมูลนอยไมเพียงพอ
มีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ
การไมสนใจในปญหาสวนรวม
มีการรวมตรวจสอบอยางตอเนื่อง
โอกาส
อุปสรรค
รัฐบาลใหการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางวัตถุนิยม
งบประมาณอยางเต็มที่
มากเกินไป
วัฒนธรรมสังคมไทยยังเปนแบบ การยอมรับและแอบชวยเหลือ
เครือญาติ
ผูกระทําผิด
เปนนโยบายหลักและเรงดวน
การเขาใจในเจตนานโยบายมีนอย
สื่อสารตางๆ ทันสมัยรวดเร็ว
การนําเทคโนโลยีไปใชอยางผิดๆ
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5. การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
การวิเคราะหจากปจจัยภายใน
โครงสรางการบริหารงาน
กฎหมาย/ระเบียบ
บุคลากร
เครื่องมือและอุปกรณ
การประสานงาน/อํานวยการ
ระบบขอมูล
ความรวมมือของทุกสวน
การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม/วัฒนธรรม
ดานการเมือง/กฎหมาย /นโยบาย
ดานเทคโนโลยี

จุดออน
ไมมีหนวยงานรองรับอยางชัดเจน

จุดแข็ง
ไดรับการตรวจสอบจากอําเภอ
,จังหวัด เปนอยางดี
กฎหมายมีชองวางใหผกู ระทําผิด การใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ไมเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับ
อยางเหมาะสม
ขาดบุคลากรเฉพาะทาง
เจาหนาที่ใหความสําคัญตอปญหา
ดังกลาวอยางมาก
เครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ
มีการวางแผนตามระเบียบ
อยางเครงครัด
ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ขอมูลนอยไมเพียงพอ
มีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ
การไมสนใจในปญหาสวนรวม
มีการรวมตรวจสอบอยางตอเนื่อง
โอกาส
อุปสรรค
รัฐบาลใหการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางวัตถุนิยม
งบประมาณอยางเต็มที่
มากเกินไป
วัฒนธรรมสังคมไทยยังเปนแบบ การยอมรับและชวยเหลือผูกระทํา
เครือญาติ
ผิด
เปนนโยบายหลักและเรงดวน
การเขาใจในเจตนานโยบายมีนอย
สื่อสารตางๆ ทันสมัยรวดเร็ว
การนําเทคโนโลยีไปใชอยางผิดๆ
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6. การพัฒนาคุณภาพชีวติ
การวิเคราะหจากปจจัยภายใน
โครงสรางการบริหารงาน
กฎหมาย/ระเบียบ
บุคลากร
เครื่องมือและอุปกรณ
การประสานงาน/อํานวยการ
ระบบขอมูล
ความรวมมือของทุกสวน
การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม/วัฒนธรรม
ดานการเมือง/กฎหมาย /นโยบาย
ดานเทคโนโลยี

จุดออน
ไมมีหนวยงานรองรับอยางชัดเจน

จุดแข็ง
ไดรับการตรวจสอบจากอําเภอ
,จังหวัด เปนอยางดี
กฎหมายมีชองวางใหผกู ระทําผิด การใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ไมเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับ
อยางเหมาะสม
ขาดบุคลากรเฉพาะทาง
เจาหนาที่ใหความสําคัญตอปญหา
ดังกลาวอยางมาก
เครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ
มีการวางแผนตามระเบียบ
อยางเครงครัด
ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ขอมูลนอยไมเพียงพอ
มีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ
การไมสนใจในปญหาสวนรวม
มีการรวมตรวจสอบอยางตอเนื่อง
โอกาส
อุปสรรค
รัฐบาลใหการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางวัตถุนิยม
งบประมาณอยางเต็มที่
มากเกินไป
วัฒนธรรมสังคมไทยยังเปน
การยอมรับและแอบชวยเหลือ
แบบเครือญาติ
ผูกระทําผิด
เปนนโยบายหลักและเรงดวน
การเขาใจในเจตนานโยบายมีนอย
สื่อสารตางๆ ทันสมัยรวดเร็ว
การนําเทคโนโลยีไปใชอยางผิดๆ
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7. การสงเสริมการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหจากปจจัยภายใน
โครงสรางการบริหารงาน
กฎหมาย/ระเบียบ
บุคลากร
เครื่องมือและอุปกรณ
การประสานงาน/อํานวยการ
ระบบขอมูล
ความรวมมือของทุกสวน
การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม/วัฒนธรรม
ดานการเมือง/กฎหมาย /นโยบาย
ดานเทคโนโลยี

จุดออน
ไมมีหนวยงานรองรับอยางชัดเจน

จุดแข็ง
ไดรับการตรวจสอบจากอําเภอ
,จังหวัด เปนอยางดี
กฎหมายมีชองวางใหผกู ระทําผิด การใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ไมเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับ
อยางเหมาะสม
ขาดบุคลากรเฉพาะทาง
เจาหนาที่ใหความสําคัญตอปญหา
ดังกลาวอยางมาก
เครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ
มีการวางแผนตามระเบียบ
อยางเครงครัด
ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ขอมูลนอยไมเพียงพอ
มีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ
การไมสนใจในปญหาสวนรวม
มีการรวมตรวจสอบอยางตอเนื่อง
โอกาส
อุปสรรค
รัฐบาลใหการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางวัตถุนิยม
งบประมาณอยางเต็มที่
มากเกินไป
วัฒนธรรมสังคมไทยยังเปน
การยอมรับและชวยเหลือผูกระทํา
แบบเครือญาติ
ผิด
เปนนโยบายหลักและเรงดวน
การเขาใจในเจตนานโยบายมีนอย
สื่อสารตางๆ ทันสมัยรวดเร็ว
การนําเทคโนโลยีไปใชอยางผิดๆ
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บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ
“ มีศักยภาพดานเศรษฐกิจ พัฒนาการเกษตรทีย่ ั่งยืน ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน ”

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2.รักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงู อายุ และผูพกิ าร
7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่
9. จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
10. จัดใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวาง
11. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํามีความสะดวกรวดเร็ว
มีถนน ทางเดินทางน้ํา และที่สาธารณะทีเ่ หมาะสมและสะอาด
ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
ประชาชนมีชวี ิตความเปนอยูอยางสงบปลอดภัย
ชองทางการรับรูขาวสารที่ทนั สมัยของประชาชนเพิ่มขึน้
ใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
มีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่ อันดีที่สืบไป
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนา
ทองถิ่น (Goals)
1.การคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางน้ํามีความสะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วดั (KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
1.รอยละของจํานวน
1.ครัวเรือนที่มกี าร
ครัวเรือนที่มีความ
คมนาคม สะดวก
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวดเร็ว มี รอยละ 40
2.มีถนน ทางเดินทางน้ํา
1.รอยละของจํานวน
1.ครัวเรือนมี
และที่สาธารณะที่เหมาะสม
ครัวเรือนมีความสะดวก ความสะดวกปลอดภัย
และสะอาด
ปลอดภัยขึ้น
รอยละ 75
1.ประชากรมีสุขภาพดี
3.ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
1.รอยละของจํานวน
ประชากรไดรบั การดูแล รอยละ 75
และเอาใจใสในเรื่อง
สุขภาพ
4.ประชาชนมีชีวิตความเปนอยู 1.รอยละของประชากร 1.รอยละของประชากร
ที่ไดรับอุบัตเิ หตุนอยลง ไดรับอุบัตเิ หตุรอยละ 5
อยางสงบปลอดภัย และเขามี
สวนรวมในการรวมแกไขปญหา 2.รอยละของประชากร 2.รอยละของประชากร
มีผูเกีย่ วของกับยาเสพ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
,โรคเอดส รอยละ 1
ติด,โรคเอดสนอยลง
3.รอยละของประชากร 3.รอยละของประชากร
เขารองเรียนแจงความ เขารองเรียนแจงความ
นอยลง
รอยละ 1

ป 48-52
100 %

ป 48
60 %

เปาหมาย (Targets)
ป 49
ป 50
70 %
80 %

100 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

100 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

0%

4%

3%

2%

1%

0%

0%

0.8 %

0.6 %

0.4 %

0.2 %

0%

0%

0.8 %

0.6 %

0.4 %

0.2 %

0%

ป 51
90 %

ป 52
100 %
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5.ชองทางการรับรูขาวสาร
1.รอยละของประชากร 1.ประชาชนทีม่ ีชองทาง
ในการรับรูขอมูล
ที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น ที่มชี องทางการรับรู
ขาวสารที่ทันสมัยรอย
ขาวสารที่ทันสมัย
ละ 60 ของประชากร
ทั้งหมด
6.ใหประชาชนมีอาชีพและ
1.จํานวนผูว างงานไมมี 1.ประชาชน อายุ18-35
รายไดเพียงพอ
ปมีงานทํารอยละ 90
7.สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
1.จํานวนครัวเรือนที่มี 1.จํานวนครัวเรือนมี
การกําจัดขยะอยาง
การกําจัดขยะอยาง
ถูกวิธรี อยละ 80
ถูกหลักอนามัย
2.มีปญหาการเกิดการ
2.ไมมีการรองเรียน
เรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ รองเรียนเรื่องแวดลอม
เปนพิษ รอยละ 5
1.มีการจัดกิจกรรม
8.มีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญา 1.มีการจัดกิจกรรม
ทองถิ่นอันดีทสี่ ืบไป
ตามวัฒนธรรม ภูมิปญญา สืบทอดประเพณี
ทองถิ่น อยางตอเนื่อง วัฒนธรรมทองถิ่น
อยางตอเนื่องทุกป
ทุกปสืบไป
9. ปฏิบัติหนาที่ภายใต
1.มีการบริหารจัดการ 1.ประชาชนไดรับ
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี บานเมืองที่ดีมี
การบริการอยางทั่วถึง
ประสิทธิภาพ
และเสมอภาค

100 %

80 %

90 %

100 %

-%

-%

100 %

85 %

90 %

95 %

100 %

100 %

100 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100%

0%

4%

3%

2%

1%

0%

จัดครบทุก จัดครบทุก จัดครบทุก จัดครบทุก จัดครบทุก จัดครบทุก
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

จัดครบทุก จัดครบทุก จัดครบทุก จัดครบทุก จัดครบทุก จัดครบทุก
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
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บทที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

โครงการ
1.1.1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
1.1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
1.1.3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
1.1.4 โครงการกอสรางยกระดับหินคลุกบดอัดแนน
1.1.5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนและทอระบายน้ํา
1.1.6 โครงการจัดทําปายสัญญาณเตือนภัยจราจร
1.1.7 โครงการจัดทําปายบอกชื่อถนนและซอยภายในตําบล
1.2.1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
1.2.2 โครงการขยายเขตไฟฟา
1.2.3 โครงการติดตั้งโทรศัพทบาน
1.2.4 โครงการขยายเขตโทรศัพทสาธารณะ
1.2.5 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน
1.2.6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ าน
1.2.7 โครงการระบบกรองน้ําประปาหมูบาน
1.2.8 โครงการเสียงตามสายประจําหมูบาน
1.2.9 โครงการวิทยุชุมชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1.3 แนวทางการพัฒนาดานแหลงน้ํา

โครงการ
1.3.1 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
1.3.2 โครงการขุดสระเก็บน้าํ ประจําไรนา
1.3.3 โครงการขุดลอกสระน้ําคูคลองสาธารณะ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนาเครือขายองคกรชุมชน
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ
2.1.1.โครงการสงเสริมการผลิตขาวคุณภาพและ
สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุข าวใชปลูกในตําบล
2.1.2โครงการกอสรางลานตากขาว
2.1.3โครงการปรับปรุงบํารุงดินโดยน้ําหมักชีวภาพ
2.1.4โครงการผสมปุยเคมีใชเอง
2.1.5โครงการรณรงคปองกันกําจัดหอยเชอรี่
2.1.6โครงการสนับสนุนเครือ่ งมือการเกษตร
2.1.7โครงการปรับปรุงพันธุม ันสําปะหลัง
2.1.8โครงการอนุรักษดนิ และน้ําในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
2.1.9โครงการสงเสริมประมงน้ําจืด
2.1.10โครงการแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
2.1.11โครงการบําบัดน้ําเสียจากบอกบ
2.1.12โครงการสนับสนุนใหใชหมอดิน
2.1.13โครงการสงเสริมใหปลูกผักปลอดสารพิษ
2.1.14โครงการจัดหาพันธุพ ชื พันธุสัตว ทีด่ ีมีคุณภาพ
2.1.15 โครงการกอสรางศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

โครงการ
2.2.1 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา
2.2.2 โครงการกอสรางทอขามคลองสงน้ํา
2.2.3 โครงการกอสรางคันกัน้ น้ํา
2.2.4 โครงการจัดซื้อที่ดนิ เพื่อสรางอางเก็บน้ํา
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กีฬา และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริม
การจัดหาการผลิตสื่อการเรียนการสอนและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

3.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

โครงการ
3.1.1 โครงการการเรียนการสอนดวยสื่อเทคโนโลยี
3.1.2 โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนแบบ
E-Libraly
3.1.3 โครงการปรับปรุงหองวิทยาศาสตร
3.1.4 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร
3.2.1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
3.2.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต/ทําอิฐบลอคปูพื้น
3.2.3 โครงการสรางกําแพงกันดินพังทลาย
3.2.4 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ อุปกรณการศึกษา
3.2.5 โครงการพัฒนากิจกรรมการสอน
3.2.6 โครงการสนับสนุนดานทุนการศึกษา/ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา
3.2.7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ของนักเรียน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
3.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ

3.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู
ตามอัธยาศัย

โครงการ
3.3.1 โครงการแขงขันกีฬาระหวางหมูบาน
3.3.2 โครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณกีฬาหมูบาน
3.3.3 โครงการสงเสริมศูนยกีฬาประจําตําบล
3.3.4 โครงการกอสรางลานกีฬา
3.3.5 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนและสนับสนุน
อุปกรณเครื่องเลน
3.3.6 โครงการจัดสรางสวนหยอมประจําหมูบาน
3.3.7 โครงการกอสรางสวนหยอมประจําหมูบาน
3.3.8 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
ในการจัดการแขงขันกีฬาระดับอําเภอ
3.4.1 โครงการศูนยอินเตอรเนตประจําหมูบ าน
3.4.2 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน
3.4.3 โครงการจัดหาหนังสือพิมพใหที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี ปราชญชาวบาน
สวัสดิการของทองถิ่น

โครงการ
4.1.1 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชน
แกทองถิ่น
4.1.2 โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมประจําตําบล
4.1.3 โครงการสนับสนุนและสงเสริมการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมทองถิ่น
4.1.4 โครงการอนุรักษโบราณสถานบอกรุ หมูที่ 5
4.1.5 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติตางๆ
4.1.6 โครงการสนับสนุนกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นและการจัดงานประจําป อ.พนัสนิคม
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
5.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรม
5.1.1 โครงการเทศมหาชาติ
ทางศาสนาและใหวัดเปนศูนยกลางการอบรมจิตใจ 5.1.2 โครงการปฏิบตั ิธรรมถวายเปนพระราชกุศล
5.1.3 โครงการฟนฟูผตู ิดยาเสพติดโดยใชหลักธรรมชวยบําบัด
5.1.4 โครงการฝกอบรมจริยธรรมใหแกเด็กนักเรียน
5.1.5 โครงการเผยแพรศาสนาในวันสําคัญ
5.1.6 โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา
5.1.7 โครงการจัดถวายความรูแดพระสงฆในเขตตําบล
5.1.8 โครงการนําสมาชิก อบต. และเจาหนาที่ออกทําบุญ
วันพระตลอดพรรษาโดยหมุนเวียนตามวัดตาง ๆ ภายในตําบล
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานชุมชนเขมแข็ง

แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการรวมกลุม
ของชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพ
สงเสริมการผลิต จัดหาแหลงเงินทุน

6.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตย

โครงการ
6.1.1โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพแกกลุมอาชีพ
6.1.2โครงการจัดตั้งกลุมจักสานประจําหมูบาน
6.1.3โครงการสนับสนุนกลุม อาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม
6.1.4โครงการ 1 ธนาคาร 1 หมูบาน
6.1.5โครงการจัดตั้งโรงสีขาวชุมชน
6.1.7โครงการสนับสนุนใหเปดรานคาชุมชนและเปนตลาดกลาง
6.2.1โครงการจัดหาวิทยากรใหความรู ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
และเผยแพรประชาธิปไตยใหแกประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพัฒนาดานการบรรเทาสาธารณภัย
และจัดหาวัสดุอุปกรณดับเพลิง

7.2 แนวทางการพัฒนาชวยเหลือผูประสบภัยจาก
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
7.3 แนวทางการพัฒนาปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

7.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหความรู
ดานการเมืองการปกครอง

โครงการ
7.1.1 โครงการสนับสนุนอาสาสมัคร อส.ตชต. ตํารวจประจําตําบล
และองคกรอาสาสมัครอื่นๆ
7.1.2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร อพปร. ประจําตําบล
7.1.3 โครงการจัดหารถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค
7.1.4 โครงการจัดหารถกระเชาซอมไฟฟา
7.1.5 โครงการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน/
ชุมชน
7.1.6 โครงการอุดหนุนศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
อ.พนัสนิคม ในการรณรงคปองกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7.1.7 โครงการขอสนับสนุนและพัฒนาทีพ่ ักสายตรวจ
7.2.1 โครงการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ
7.2.2 โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องการปองกันภัยตาง ๆ
7.3.1 โครงการฝกอบรมใหความรูก ารปองกันปญหายาเสพติด
และเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
7.3.2 โครงการอุดหนุนศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด
อ.พนัสนิคม
7.1.4 โครงการฝกอบรมใหความรูก ับประชาชนในตําบล
เรื่องกฎหมายทองถิ่นและการเมืองการปกครอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
8.1.1 โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
8.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการดานสาธารณสุข โดยเนนการสงเสริม 8.1.2 โครงการควบคุมปองกันโรคเบาหวาน/
สุขภาพอนามัยและการดูแลตนเอง
โรคความดันโลหิตสูง/โรคมะเร็ง/โรคหัวใจ
8.1.3 โครงการควบคุมโรคอุจจาระรวง
8.1.4 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
8.1.5 โครงการแกไขปญหาเด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
8.1.6 โครงการควบคุมโรคเอดส
8.1.7 โครงการสุขาภิบาลอาหาร
8.2 แนวทางการพัฒนาใหการพิทักษคุมครองสิทธิ์ 8.2.1 โครงการพัฒนาเครือขายชมรมผูสูงอายุ
และจัดบริการดานสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับ 8.2.2 โครงการพัฒนาและสงเสริมแพทยแผนไทย
ความตองการของประชาชน
8.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.
8.2.4 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
8.2.5 โครงการพัฒนาชมรมสรางสุขภาพ
8.2.6 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
8.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ 8.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
และการบริการประชาชนใหไดรับความพึงพอใจ 8.3.2 โครงการรักษาคุณภาพยาและเวชภัณฑ
เหมาะสม
8.3.3 โครงการปรับปรุงอาคารและตอเติม
อาคารสถานีอนามัยชั้นลาง
8.3.4 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
8.3.5 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
8.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการ 8.4.1 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ
8.4.2 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ
สังคมสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
9.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

9.2 แนวทางการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

โครงการ
9.1.1 โครงการฝกอบรมใหความรูก ับประชาชนเกีย่ วกับ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9.1.2 โครงการปลูกตนไมบริเวณริมถนนและที่สาธารณะ
ในวันสําคัญ
9.1.3 โครงการเฝาระวังและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
9.1.4 โครงการสงเสริมการปลูกปาชุมชน
9.1.5 โครงการถนนปลอดขยะ
9.1.6 โครงการถนนสวยดวยมือเรา
9.2.1 โครงการจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอรตดิ ตั้งเครื่องตัดหญา
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
10.1 แนวทางการพัฒนาบุคคลกรและ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

โครงการ
10.1.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
10.1.2 โครงการศึกษาดูงานแกพนักงาน/ผูบริหาร/สมาชิก อบต.
10.1.3 โครงการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชของ อบต.
10.1.4 โครงการจัดทําปายชื่อผูนําทองถิ่นตามหมูบานตาง ๆ
10.1.5 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธตําแหนงตางๆ ในสํานักงาน
10.1.6 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหนาที่ทําการ อบต.
10.1.7 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกพนักงาน/ผูบริหาร/สมาชิก
อบต.
10.1.8 โครงการสงเสริมการทํางานตามหลักธรรมภิบาล
เพื่อเอือ้ ประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น
10.1.9 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อบต.
10.1.10 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
ตามโครงการการบริหารศูนยขอมูลขาวสาร การซื้อหรือการจางของ
อบต. ระดับอําเภอ
10.1.11 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
ในการดําเนินการเกี่ยวกับศูนยบริการรวม และปรับปรุงบริการ
ประชาชนของสํานักทะเบียน
10.1.12 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองตามโครงการจัดตั้งศูนย
ประสานงานทองถิ่น อ.พนัสนิคม
10.1.13 โครงการสนับสนุนการบริหารงาน อบต.
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บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูก ารปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรทางดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมาย
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ํา
1.โครงการกอสรางถนนลาดยาง
2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
4.โครงการกอสรางยกระดับหินคลุกบดอัดแนน
5.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนและทอระบายน้าํ
6.โครงการจัดทําปายสัญญาณเตือนภัยจราจร
7.โครงการจัดทําปายบอกชื่อถนนและซอยภายในตําบล
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
1.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
2.โครงการขยายเขตไฟฟา
3.โครงการติดตั้งโทรศัพทบา น
4.โครงการขยายเขตโทรศัพทสาธารณะ
5.โครงการขยายเขตประปาหมูบ าน
6.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ าน
7.โครงการระบบกรองน้ําประปา
8.โครงการเสียงตามสาย
9.โครงการวิทยุชุมชน

ตัวชี้วัด

ป48-52

ป 48

ป 49

ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

1.จํานวนโครงการที่กอสราง
2.จํานวนโครงการที่กอสราง
3.จํานวนโครงการที่ไดรับการปรับปรุง
4.จํานวนโครงการที่กอสราง
5.จํานวนโครงการที่ไดรับการปรับปรุง
6.จํานวนโครงการที่ไดรับการติดตัง้
7. จํานวนโครงการที่ไดรับการติดตัง้

33 โครงการ
42 โครงการ
33 โครงการ
9 โครงการ
15 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

7
11
8
5
6
1(4หมู)
-

10
12
7
3
5
1(10หมู)

6
9
8
1
4
-

5
5
5
-

5
5
5
-

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

8
3
1
1
1
2
-

8
2
1
1
1
1
-

7
2
1
1
1

5
-

5
-

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

37 โครงการ
2.จํานวนโครงการที่ไดรับการขยายเขต 5 โครงการ
3.จํานวนโครงการที่ไดรับการติดตัง้
1 โครงการ
4.จํานวนโครงการที่ไดรับการติดตัง้
1 โครงการ
5.จํานวนโครงการที่ไดรับการขยายเขต 2 โครงการ
6.จํานวนโครงการที่ไดรับการปรับปรุง 1 โครงการ
7.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
2 โครงการ
8.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
4 โครงการ
9.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
1 โครงการ
1.จํานวนโครงการไฟฟาสาธารณะ
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โครงการ
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาดานแหลงน้ํา
1.โครงการขุดเจาะบอบาดาล
2.โครงการขุดสระเก็บน้ําประจําไรนา
3.โครงการขุดลอกสระน้ําคูคลองสาธารณะ

ตัวชีว้ ัด
1.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

ป48-52

ป 48

2 โครงการ
1 โครงการ
3 โครงการ

2
1(20บอ)
2

เปาหมาย
ป 49
ป 50
-

1

ป 51

ป 52

ผูร ับผิดชอบ

-

-

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาเครือขายเครือขาย
องคกรชุมชนเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
1.โครงการสงเสริมการผลิตขาวคุณภาพและ
สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาว ใชปลูกในตําบล
2.โครงการกอสรางลานตากขาว
3.โครงการปรับปรุงบํารุงดินโดยน้ําหมักชีวภาพ
4.โครงการผสมปุยเคมีใชเอง
5.โครงการรณรงคปองกันกําจัดหอยเชอรี่
6.โครงการสนับสนุนเครื่องมือการเกษตร
7.โครงการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง
8.โครงการอนุรกั ษดินและน้ําในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
9.โครงการสงเสริมประมงน้ําจืด
10.โครงการแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
11.โครงการบําบัดน้ําเสียจากบอกบ
12.โครงการสนับสนุนใหใชหมอดิน
13.โครงการสงเสริมใหปลูกผักปลอดสารพิษ
14.โครงการจัดหาพันธุพืช พันธุสัตว ที่ดีมีคุณภาพ
15 โครงการกอสรางศูนยถา ยทอดเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ัด

ป48-52

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ 1 โครงการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
7.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
8.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
9.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ
10.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ
11.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ
12.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ
13.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ
14.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ
15.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
1 โครงการ

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

-

1

-

-

-

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

1(50คน)
1(50คน)
1(50คน)
1(20คน)
1(20คน)
1

1(60คน)
1
1(50คน)
1(50คน)
1(50คน)
1(50คน)
1(20คน)
1(20คน)
-

1
1
1(50คน)
1(50คน)
1(20คน)
1(20คน)
-

-

-

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

1(50คน)
1(20คน)
1(20คน)

1(50คน)
1(20คน)
1(20คน)
-

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
สํานักปลัด
สํานักปลัด
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
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โครงการ
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
1.โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา
2.โครงการกอสรางทอขามคลองสงน้ํา
3.โครงการกอสรางคันกั้นน้ํา
4.โครงการจัดซือ้ ที่ดินเพื่อสรางอางเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

ตัวชีว้ ัด
1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2. จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

ป48-52

ป 48

1โครงการ
3โครงการ
2โครงการ
1โครงการ

3
1
-

เปาหมาย
ป 49 ป 50
1
1
1

-

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

-

-

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริมการ
จัดหาการผลิตสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.โครงการการเรียนการสอนดวยสื่อเทคโนโลยี
2.โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนแบบ
E-Libraly
3.โครงการปรับปรุงหองวิทยาศาสตร
4.โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีต/ทําอิฐบลอคปูพื้น
3.โครงการสรางกําแพงกันดินพังทลาย
4.โครงการจัดซือ้ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณการศึกษา
5.โครงการพัฒนากิจกรรมการสอน
6.โครงการสนับสนุนดานทุนการศึกษา/ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา
7.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
ของนักเรียน

ตัวชีว้ ัด

ป48-52

ป 48

เปาหมาย
ป 49
ป 50

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ 6 โครงการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ 2 โครงการ

5
-

-

1
2

3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ 2 โครงการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ 1 โครงการ

1

2
-

-

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

2 โครงการ
1
4 โครงการ
1 โครงการ
1
3 โครงการ
3
1 โครงการ
1
5 โครงการ 1(20ทุน)

7.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ 5 โครงการ 1(826คน)

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

-

-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

2
1(20ทุน) 1(20ทุน ) 1(20ทุน)

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1(826คน) 1(826คน) 1(826คน) 1(826คน)

สํานักปลัด

1
2
1(20ทุน)
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โครงการ
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ
1.โครงการแขงขันกีฬาระหวางหมูบาน
2.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกฬี าหมูบาน
3.โครงการสงเสริมศูนยกีฬาประจําตําบล
4.โครงการกอสรางลานกีฬา
5.โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนและสนับสนุน
อุปกรณเครื่องเลน
6.โครงการจัดสรางสวนหยอมประจําหมูบาน/สวนสุขภาพ
7.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
ในการจัดการแขงขันกีฬาระดับอําเภอ
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนศูนยการเรียนรู
ตามอัธยาศัย
1.โครงการศูนยอินเตอรเนตประจําหมูบาน
2.โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน
3.โครงการจัดหาหนังสือพิมพใหที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน

ตัวชีว้ ัด

ป48-52

ป 48

เปาหมาย
ป 49 ป 50

ป 51

ป 52

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ
1
1
1
1
1
5โครงการ 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู)
1
5โครงการ
1
1
1
1
3โครงการ
2
1
1โครงการ
1

6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
7.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

2โครงการ
5โครงการ

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

2โครงการ
1โครงการ
5โครงการ 1(7หมู)

1

ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1

2
1

1

1

สํานักปลัด
สํานักปลัด

1(7หมู)

2
1
1(7หมู)

1(7หมู)

1(7หมู)

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

50

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานวัฒนธรรม
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
วัฒนธรรม ประเพณี ปราชญชาวบาน สวัสดิการของทองถิ่น
1.โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผทู ําคุณประโยชนแกทองถิ่น
2.โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมประจําตําบล
3.โครงการสนับสนุนและสงเสริมการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมทองถิ่น
4.โครงการอนุรกั ษโบราณสถานบอกรุ หมูที่ 5
5.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติตางๆ
6.โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
และการจัดงานประจําป อ.พนัสนิคม

ตัวชีว้ ัด

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

1
1
1

1
1
1

1
1
1

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1

1

1

1

สํานักปลัด
สํานักปลัด

1

1

1

1

สํานักปลัด

ป48-52

ป 48

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ

1
1
1

1
1
1

4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

1 โครงการ
5 โครงการ

1
1

6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ

1
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาและใหวัดเปนศูนยกลางการอบรมจิตใจ
1.โครงการเทศมหาชาติ
2.โครงการปฏิบตั ิธรรมถวายเปนพระราชกุศล
3.โครงการฟนฟูผูตดิ ยาเสพติดโดยใชหลักธรรมชวยบําบัด
4.โครงการฝกอบรมจริยธรรมใหแกเด็กนักเรียน
5.โครงการเผยแพรศาสนาในวันสําคัญ
6.โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา
7.โครงการจัดถวายความรูแดพระสงฆในเขตตําบล
8.โครงการนําสมาชิก อบต. และเจาหนาที่ออกทําบุญวัน
พระตลอดพรรษาโดยหมุนเวียนตามวัดตางๆ ภายในตําบล

ตัวชีว้ ัด

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
7.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
8.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

ป48-52

ป 48

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ

1
1
1
1
1
1
1
1

เปาหมาย
ป 49 ป 50

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานชุมชนเขมแข็ง
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการรวมกลุม
ของชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพ สงเสริมการผลิต
จัดหาแหลงเงินทุน
1.โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพแกกลุมอาชีพ
2.โครงการจัดตั้งกลุมจักสานประจําหมูบาน
3.โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม
4.โครงการ 1 ธนาคาร 1 หมูบาน
5.โครงการจัดตั้งโรงสีขาวชุมชน
6.โครงการสนับสนุนใหเปดรานคาชุมชนและเปนตลาดกลาง
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริมระบบ
ประชาธิปไตย
1.โครงการจัดหาวิทยากรใหความรู ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
และเผยแพรประชาธิปไตยใหแกประชาชน

ตัวชีว้ ัด

ป48-52

ป 48

เปาหมาย
ป 49 ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

1.จํานวนโครงการที่ไดรับการสงเสริม
2.จํานวนโครงการที่ไดรับการสงเสริม
3.จํานวนโครงการที่ไดรับการสงเสริม
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู)
5โครงการ 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู) 1(10หมู)
1โครงการ
1
1
1โครงการ
1
1โครงการ
1
1โครงการ
-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน)

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาดานการบรรเทาสาธารณภัย
และจัดหาวัสดุอุปกรณดับเพลิง
1.โครงการสนับสนุนอาสาสมัคร อส.ตชต.ตํารวจประจําตําบล
และองคกรอาสาสมัครอื่นๆ
2.โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร อพปร. ประจําตําบล
3.โครงการจัดหารถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค
4.โครงการจัดหารถกระเชาซอมไฟฟา
5.โครงการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยใน
หมูบาน/ ชุมชน
6.โครงการอุดหนุนศูนยอํานวยการอุบัติเหตุและอุบัติภัย
ทางถนน อ.พนัสนิคม
7.โครงการขอสนับสนุนและพัฒนาที่พักสายตรวจ
แนวทางที่ 2 แนวทางการชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย
1.โครงการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย
2.โครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองภัยตางๆ

ตัวชีว้ ัด

ป48-52

ป 48

1.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

5 โครงการ

1

2.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

1โครงการ 1(59คน)
1โครงการ
1 โครงการ
1
5โครงการ

6.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

5 โครงการ

7.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

เปาหมาย
ป 49 ป 50

ป 51

ป 52

ผูรับผิดชอบ

1

1

1

1

สํานักปลัด

1(1 คัน)
1(1 คัน)
1

1

1

1

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1

1

1

1

1

สํานักปลัด

1โครงการ

1

-

-

-

-

สํานักปลัด

1.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

5 โครงการ

1

1

1

1

1

สํานักปลัด

2.จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

5โครงการ 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน)

สํานักปลัด
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โครงการ
แนวทางที่ 3 แนวทางพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
1.โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันปญหายาเสพติด
และเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
2.โครงการอุดหนุนศูนยปองกันปญหายาเสพติดและ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมให
ความรูดานการเมืองการปกครอง
1.โครงการฝกอบรมใหความรูประชาชนในตําบล
เรื่องกฎหมายทองถิ่นและการเมืองการปกครอง

ตัวชีว้ ัด

ป48-52

ป 48

เปาหมาย
ป 49 ป 50

ป 51

ป 52

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5 โครงการ 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน) 1(50คน)

2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5 โครงการ

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5 โครงการ 1(200 คน) 1(200 คน) 1(200 คน) 1(200 คน) 1(200 คน)

1

1

1

1

1

ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดการดานสาธารณสุข โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและการดูแลตนเอง
1.โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
2.โครงการควบคุมปองกันโรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิตสูง/โรคมะเร็ง/โรคหัวใจ
3.โครงการควบคุมโรคอุจจาระรวง
4.โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
5.โครงการแกไขปญหาเด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
6.โครงการควบคุมโรคเอดส
7.โครงการสุขาภิบาลอาหาร
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาใหการพิทักษคุมครองสิทธิ์
และจัดบริการดานสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน
1.โครงการพัฒนาเครือขายชมรมผูสงอายุ
2.โครงการพัฒนาและสงเสริมแพทยแผนไทย
3.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
4.โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
5.โครงการพัฒนาชมรมสรางสุขภาพ
6.โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ตัวชีว้ ัด

เปาหมาย
ป 49 ป 50

ป 51

ป 52

ผูร ับผิดชอบ

1
1

1
1

1
1

สถานีอนามัย
สถานีอนามัย

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

สถานีอนามัย
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

สถานีอนามัย
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย

ป48-52

ป 48

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5 โครงการ
5 โครงการ

1
1

1
1

3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
7.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ

1
1
1
1
1

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
6.จํานวนครั้งในการดําเนินการ

5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ
5โครงการ

1
1
1
1
1
1
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โครงการ
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
และการบริการประชาชนใหไดรับความพึงพอใจ เหมาะสม
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
2.โครงการรักษาคุณภาพยาและเวชภัณฑ
3.โครงการปรับปรุงอาคารและตอเติมอาคารสถานีอนามัย
ชั้นลาง
4.โครงการจัดหาครุภัณฑ
5.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
ในการรณรงคปองกันโรคเอดส
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส
1.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
2.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพ ิการ

ตัวชีว้ ัด

เปาหมาย
ป 49 ป 50

ป 51

ป 52

ผูร ับผิดชอบ

1

1

1

สถานีอนามัย
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย

1
1

1
1

1
1

สถานีอนามัย
สํานักปลัด

ป48-52

ป 48

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

1โครงการ
1โครงการ
5 โครงการ

1
1
1

1

4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5 โครงการ
5 โครงการ

1
1

1
1

1. จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2. จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ 1(65ราย) 1(65ราย) 1(65ราย) 1(65ราย) 1(65ราย)
5โครงการ 1(8 ราย) 1(8 ราย) 1(8 ราย) 1(8 ราย) 1(8 ราย)

สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.โครงการฝกอบรมใหความรูกบั ประชาชนเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.โครงการปลูกตนไมบริเวณริมถนนและที่สาธารณะ
ในวันสําคัญ
3.โครงการเฝาระวังและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
4.โครงการสงเสริมการปลูกปาชุมชน
5.โครงการถนนปลอดขยะ
6.โครงการถนนสวยดวยมือเรา
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1.โครงการจัดซือ้ รถฟารมแทรกเตอรตดิ ตั้งเครื่องตัดหญา

เปาหมาย
ป 49
ป 50

ตัวชีว้ ัด

ป48-52

ป 48

ป 51

ป 52

ผูร ับผิดชอบ

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ

1(50 คน)

1(50 คน)

1(50 คน)

1(50 คน)

1(50 คน)

สํานักปลัด

2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ

1

1

1

1

1

สํานักปลัด

3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5 โครงการ
5โครงการ
5 โครงการ
5 โครงการ

1
1(20 คน)
1
1

1
1(20 คน)
1
1

1
1(20 คน)
1
1

1
1(20 คน)
1
1

1
1(20 คน)
1
1

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

1โครงการ

-

-

1(1 คัน)

-

-

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 10 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
โครงการ
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาบุคคลกรและจัดหา
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.
2.โครงการศึกษาดูงานแกพนักงาน/ผูบริหาร/สมาชิก อบต.
3.โครงการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชของ อบต.
4.โครงการจัดทําปายชือ่ ผูนาํ ทองถิ่นตามหมูบา นตาง ๆ
5.โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธตําแหนงตางๆ
ในสํานักงาน
6.โครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหนาที่ทําการ อบต.
7.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกพนักงาน/ผูบริหาร/
สมาชิก อบต.
8.โครงการสงเสริมการทํางานตามหลักธรรมภิบาล
เพื่อเอื้อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น
9.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
ตามโครงการการบริหารศูนยขอมูลขาวสาร
การซื้อและการจางของ อบต. ระดับอําเภอ
10.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.พนัสนิคม
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนยบริการรวมและปรับปรุง
การบริการประชาชนของสํานักทะเบียน

ตัวชีว้ ัด

ป48-52

ป 48

เปาหมาย
ป 49 ป 50

ป 51

ป 52

ผูร ับผิดชอบ

1
1
1
-

1
1
1
-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
2.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
3.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
4.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
5.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ 1
5โครงการ 1
5โครงการ 1
1โครงการ 1(10 หมู)
1โครงการ 1

6.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ
7.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

1โครงการ 1
5โครงการ 1(10 คน) 1(10 คน) 1(10 คน) 1(10 คน) 1(10 คน)

สํานักปลัด

8.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ 1(14 คน) 1(14 คน) 1(14 คน) 1(14 คน) 1(14 คน)

สํานักปลัด

9.จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการ

5โครงการ

1

1

1

1

1

สํานักปลัด

10.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ

5โครงการ

1

1

1

1

1

สํานักปลัด

1
1
1
-

1
1
1
-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
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โครงการ
12.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง ตามโครงการ
ปรับปรุงจัดตั้งศูนยประสานงานทองถิ่น อ.พนัสนิคม
13.โครงการสนับสนุนการบริหารงาน อบต.

ตัวชีว้ ัด

เปาหมาย
ป 49 ป 50

ป48-52

ป 48

12. จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ

5 โครงการ

1

1

13.จํานวนโครงการทีด่ ําเนินการ

5 โครงการ

1

1

ป 51

ป 52

ผูร ับผิดชอบ

1

1

1

สํานักปลัด

1

1

1

สํานักปลัด

