ส่วนที่ ๑ บทนำ
กำรจัดทำแผนดำเนินงำน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒๕61 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็น
ทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ดังนั้น คาว่า “แผนดำเนินงำน” จึงหมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณของปีนั้นๆ ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับ
หน่ วยงานและจ าแนกรายละเอีย ดต่างๆของแผนงาน / โครงการ ในการดาเนิน งานจะท าให้ การติด ตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. เพื่อให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ที่จัดทาขึ้นในปีงบประมาณนั้นๆ
๒. เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณที่ ดาเนินงานจริงกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ
นั้นๆ
๓. เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒ นายุทธ์ศาสตร์และการปรับปรุงเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงแผนการ
พัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล ในการปฏิบัติงานจริง
๕. เพื่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน และการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ตั้งไว้
๖. เพื่อเป็นตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นรูปธรรม
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและจัดทาเป็นร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าร่ า ง
แผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ต่างๆ
๓. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น าร่ า งแผนการด าเนิ น งานเสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดาเนิน งาน โดยให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อ ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ โดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
แผนดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นๆ การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงาน
และประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดาเนินงาน (Action Plan)
๒. ต้องจัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้นๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การดาเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น
๔. เป็ น การรวบรวมเรื่ อ งถึ ง ข้ อ มู ล จากทุ ก หน่ ว ยงานที่ เข้ า มาด าเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
๑. การบรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไว้ การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็ นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความชัดเจน
ก็จะช่วยให้การบริหารและแผนมีทิศทางมุ่งตรงในยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
๒. ความประหยั ด การวางแผนเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ติ ปั ญญาเพื่ อ คิ ด วิ ธี ก ารให้ อ งค์ ก รบรรลุ ถึ ง
ประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆมีการประสานงานกันที่ดีกิจกรรมที่ดาเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความมี
ระเบียบ ในงานต่างๆที่ทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลด
ต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดต่อองค์กร
๓. ลดความไม่แน่ น อน การวางแผนลดความไม่แน่ นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็ นงานที่
เกี่ยวข้องกับการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของ
ข้อเท็จจริง ที่ปรากฏขึ้นแล้วทาการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นไว้แล้ว
๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม กรวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนและการควบคุ ม เป็ น สิ่ งที่ แ ยกไม่ อ อกเป็ น กิ จ การที่ ด าเนิ น การควบคู่ กั น ไปที่ ต้ อ งอาศั ย ซึ่ งกั น และกั น
กล่ าวคื อถ้าไม่ มีการวางแผนก็ไม่ ส ามารถมีการควบคุม กล่ าวไว้ว่าแผนกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่
ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ(นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้น
จะเป็ น การระดมพลั งสมองของคณะท างานด้านการวางแผนท าให้ เกิ ดแนวคิดใหม่ๆและความคิดสร้างสรรค์
นามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ
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๖. การพัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทางาน
ของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติด้วยเพราะสามารถรู้อย่างชัดเจนว่าองค์กร
คาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
๗. พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทาให้องค์กรมีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ปรับปรุงวิธีการทางาน ปรับปรุง วิธีการต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
๘. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร ทาให้กิจกรรมต่างๆที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆขององค์กร
เพือ่ หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ให้ผู้บริห ารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขึ้นมา จานวนหนึ่ง
คณะทางาน โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
เพื่อประโยชน์ ของประชาชนโดยส่ วนรวมและเพื่ อให้ การบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
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ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลละหำนนำ
จากการประชุม ระดมความคิ ด สรุปสภาพปั ญ หาและความต้องการของประชาชนในท้ องถิ่ น
รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ละหานนา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ประชาคม
ตาบล ได้ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลละหำนนำ
“ตำบลละหำนนำ
เมืองน่ำอยู่
ศูนย์รวมภูมิปัญญำท้องถิ่น
ดินแดนเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนกำรศึกษำ
ประชำชนสุขภำพดี มีคุณธรรม”

๒. พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน
2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น
6. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
7. จัดให้มีและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการของประชาชน
8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
9. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
10. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน
11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
3. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
5. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
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๓. ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
1.3 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและศักยภำพพลเมือง ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
3.2 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพื่อออกกาลังกาย
3.3 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้
4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน
4.2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า แหล่งน้าใต้ดินและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย 1 แนวทาง ดังนี้
5.1 พัฒนา ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงสุขภำพวะ ประกอบด้วย 1 แนวทาง ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกรแข่งขันภำยใต้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังนี้
7.1 อนุรักษ์ สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้
8.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8.2 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพของตำบลละหำนนำเพื่อกำรวำงแผนกำรพัฒนำ ตำมหลัก SWOT
ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
จุดแข็ง (S ; Strength)
๑. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข็ ม แข็ ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก าร
พัฒนาท้องถิ่นที่กว้างไกล เข้าใจปัญหาในท้องถิ่นได้ดี
๒. ลักษณะของภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ราบ
สู งบางส่ ว น เหมาะแก่ก ารท าการเกษตรกรรม ท านา
และไร่ มั น ส าปะหลั ง ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น อาชี พ หลั ก ของ
เกษตร
๓. ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๘๐ ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
๔. ในพื้ น ที่ มี ห น่ ว ยงานของราชการ สถานศึ ก ษา
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล สายตรวจประจ า
ตาบล สาหรับบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว
๕. ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา แก้ ไขปั ญ หา
ร่วมกับหน่วยงานราชการ มีการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน
๖. มี ระบบการแจ้ งข่าวสารประชาสั มพั น ธ์ด้ว ยระบบ
กระจายเสี ย งตามสายหมู่ บ้ า นทุ ก หมู่ บ้ า นท าให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึงและรวดเร็ว
๗. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทั่วถึง

จุดอ่อน (W; Weakness)
๑. หมู่ บ้ า น กลุ่ ม ครั ว เรื อ นมี ก ารขยายกลุ่ ม ออกจาก
หมู่ บ้ า นหลั ก ท าให้ ไ ม่ มี ไ ฟฟ้ า ประปาใช้ เพราะต้ อ ง
จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการเป็นจานวนมาก
๒. จานวนประชากรมีการเพิ่มจานวนมากขึ้นทาให้การ
ให้บริการน้าประปาไม่ทั่วถึงทาให้ต้องมีการจัดส่งน้าอยู่
บ่อยครั้ง
๓. เส้ น ทางคมนาคมของแต่ ล ะหมู่ บ้ านมีจ านวนมาก
การดู แ ลรัก ษา ปรั บ ปรุ งจึ งไม่ ทั่ ว ถึ งและไม่ ได้ รั บ การ
พัฒนาเท่าที่ควร
๔. พื้ น ที่ ก ารเกษตรส่ ว นใหญ่ อยู่ น อกเขตชลประทาน
ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
๕. มี ก ารกระจายอ านาจ การถ่ า ยโอนภารกิ จ จาก
ส่วนกลางมายังท้องถิ่นเป็นจานวนมาก ทาให้ภารกิจใน
การให้ บ ริการมากขึ้น แต่ งบประมาณด าเนิ นการมีไม่
เพียงพอต่อการดาเนินงาน
๖. องค์กรมีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมากขึ้นแต่ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ลุ ล่ ว งท าให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณไม่ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์
๗. องค์กรขาดบุคลากรในการบริห ารงานหลายอัตรา
ท าให้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบงานหลายๆงานจึ ง บริ ห ารงาน
ราชการได้ไม่ดีเท่าที่ควร
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ปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
โอกำส ( O;Opportunities)
๑. นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
องค์กร
๒. ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาของจั งหวัด ขอนแก่ น เน้ น
การพั ฒ นาการเกษตร การท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นา
วิสาหกิจชุมชน และการเสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ จึง
เป็ น ทิ ศ ทางที่ ดี ต่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ป ระชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. มีพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริห าร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดบทบาทหน้ าที่และภารกิจของ
องค์กร ไว้อย่างชัดเจน
๔. หน่ ว ยงานส่ ว นกลางมี ก ารก าหนดระเบี ย บ ข้ อ
กฎหมาย ข้อบั งคับ ตลอดจนหนั งสื อสั่ งการต่างๆใน
การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะ ทาให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและมี
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕. หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่แยกออกจากส่วนกลาง ทาให้การบริหาร การควบคุม
กากับดูแลทาได้คล่องตัว

อุปสรรค (T;Threats)
๑. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของรั ฐ บาล การเมื อ ง
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในระดับประเทศ
ส่งผลต่อการบริห ารราชการแผ่นดินไม่ส ามารถยึดเป็น
แนวทางในการกาหนดยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาได้ อย่าง
ยั่งยืน
๒. ระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา ทาให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติราชการ
๓. การถ่ า ยโอนภารกิ จ มี ม ากขึ้ น แต่ ไ ม่ มี บุ ค ลากร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโดยตรงมาปฏิบัติ งาน ทาให้การถ่าย
โอนภารกิ จ ของรั ฐ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ าที่ ค วรและไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทาความเข้าใจมีน้อย
๔. ภารกิ จถ่ ายโอนบางประเภทมี ข้อ จ ากั ด ในด้านการ
ดาเนินงาน เนื่องจาไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
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ทิศทำงกำรพัฒนำ
3) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล และ การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
มำตรำ 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
- การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- การจัดให้มีและการบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
- การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- การสาธารณูปการ
- การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การจัดการศึกษา
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- การส่งเสริมกีฬา
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน
- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ สาธารณสถาน อื่น ๆ
- การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การผังเมือง

-

การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
การดูแลรักษาที่สาธารณะ
การควบคุมอาคาร
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและ

ทรัพย์สิน

- กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกาหนด
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4) ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่นมหาสารคาม-กาฬสินธุ์)
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบ่งกลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่มจังหวัด โดย
จังหวัดขอนแก่นจัดอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือเรียกว่ากลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อย มาจาก ร้อยเอ็ด, แก่น มา
จาก ขอนแก่น, สาร มาจากมหาสารคาม, สินธุ์ มาจาก กาฬสินธุ์)
กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับ
ทบทวน ไว้ว่า “เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การ
ท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล” เป้าหมายการพัฒนา คือ
เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์)
เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ปี จึงได้กาหนดเป้าหมาย
หลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้
1)เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน
2)เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
3)พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4)เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตัวชี้วัดรวม
1)ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น
2)ร้อยละของจานวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP
3)ร้อยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
4)ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธสาตร์ รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง
1)เป้าประสงค์
1.1)เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี
1.2)พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสินค้าการเกษตร
2)ตัวชี้วัด
2.1)ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP
2.2)ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น
3)กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1)เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต
3.2)พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก
3.3)พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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1)เป้าประสงค์
1.1)เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด
1.2)มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน
1.3)เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด
2)ตัวชี้วัด
2.1)ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด
2.2)ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด
2.3)ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด
3)กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
3.1)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน
3.2)พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเจริญด้านอุตสาหกรรม
3.3)ส่งเสริมการวิจัยวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3.4)จัดหาช่องทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
1) เป้าประสงค์
1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ
2) ตัวชี้วัด
2.1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
2.2)รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
2.3)รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
3)กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
3.1)พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3.2)พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3.3)ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.เป้าประสงค์
1.1พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน
1.2)พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
1.3)พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน
2)ตัวชี้วัด
2.1)จานวนคนที่ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2)ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
3)กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
3.1)พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2)พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุ่มจังหวัด
3.3)พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน
ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา
1.ข้าวหอมมะลิ
-เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก
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-สร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพานิชย์
-ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ
2.ผ้าไหม
-ไหมไทยสู่สากล
3.ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน
-ฐานการผลิตและแปรรูปมันสาปะหลังเพื่อการค้า
-ฐานการผลิตอ้อย
4.ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การบริการ
-ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภาคลุ่มน้าโขง
5.การท่องเที่ยว
-ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์
-ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแก่น พระธาตูยาคู
พระธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล
6.ศูนย์กลางการศึกษา
-เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค
-การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน
-การนาผลงานวิจัยไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่น ระยะเร่งด่วน (ยุทธศาสตร์ 3 มิติ) ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาในการพัฒนา
ภายใน
3 – 5 ปี โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 ภำคชนบท เป็นการเน้นการพัฒนาในระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บ้านนอกเขตเมือง เนื่องจาก
ประมาณ
ร้อยละ 80 ของประชากรในจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกร จึงมีความจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านเกษตร
โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ
1) กำรเพิ่มรำยได้
 การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ภาคเกษตรกรรม โดยจาแนกได้ 4 ประเภท คือด้านกสิกรรม เช่น การทานา
ทาสวน
และทาไร่ ด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู ด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง และด้านป่าไม้ เช่น การ
ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ
ตัวอย่างวิธีการ :
(1) การให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มี
ผลผลิต
ต่อไร่มากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ด้านการหมุนเวียนพันธุ์ข้าวให้มี
ความหลากหลาย การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบารุงดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
(2) การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ในช่วงหน้าแล้ง
ให้ความช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การปลูกและเพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร
 การสร้างรายได้เสริมจาก OTOP รวมถึงสินค้าและบริการอื่นในชุมชน
ตัวอย่างวิธีการ :
(1) การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า
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(2) การให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
 การท่องเที่ยว ซึ่งจะทาให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดการกระจายรายได้
เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
ตัวอย่างวิธีการ :
(1) การเชื่อมโยงจุดแข็งของจังหวัดด้านความพร้อมในการประชุมสัมมนากับการท่องเที่ยวให้มี
ความ ต่อเนื่อง
(2) การสร้างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศใกล้เคียง
2) กำรลดรำยจ่ำย
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนามาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตเพื่อลดรายจ่าย
ส่วนเกิน
ที่ไม่จาเป็นและเรียนรู้การพึ่งพิงตนเองเป็นหลัก
 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยการดาเนินการและสนับสนุนการดาเนินงาน
ตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาล เช่น
(1) บัตรเครดิตเกษตรกร
(2) บัญชีครัวเรือน
(3) จานาผลผลิตการเกษตร
มิติที่ 2 ภำคชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่นมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น คือมีศักยภาพใน
การ
พัฒนาชุมชนเมืองสูง ดังนั้นต้องเน้นพัฒนาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาหากมีการป้องกัน
หรือรับมือความเจริญไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ
1) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน ให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ
เพิ่มกำร
จ้ำงงำนและลดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
 การพัฒนาบริการภาครัฐ โดยนาข้อได้เปรียบของจังหวัดซึ่งมีหน่วยงานรัฐจานวนมากอยู่ภายใน
จังหวัด
เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชนและนักลงทุน
ตัวอย่างวิธีการ :
(1) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษาและศูนย์ประสานหน่วยงานรัฐครบวงจรแก่นักลงทุน
(2) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
(3) โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ
2) ด้ำนกำรบูรณำกำรจัดระเบียบชุมชนเมือง ให้ชุมชนเมืองน่ำอยู่
 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมือง มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
มีระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่ออานวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน รวมไปถึงตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ตัวอย่างวิธีการ :
(1) ปรับผังเมืองและเส้นทางการจราจรในเมืองลดปัญหาการจราจรหนาแน่น
(2) พัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น รถโดยสารประจาทาง รถไฟความเร็วสูง
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(3) ส่งเสริมและกวดขันวินัยจราจร
3) กำรลดผลกระทบจำกกำรเติบโตของเมือง
 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากผลกระทบของการอุปโภคบริโภค เช่น มลภาวะ น้าเสีย
ตัวอย่างวิธีการ :
(1) ตั้งโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
(2) สร้างบ่อบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้าธรรมชาติ
 การลดและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ตัวอย่างวิธีการ :
(1) บริหารจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ลดชุมชนแออัด
(2) ติดตั้งกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยในเมือง
มิติที่ 3 ขยำยโอกำส จากศักยภาพและความพร้อมในหลายด้านของจังหวัดขอนแก่น จึงควรมุ่งเน้นที่จะ
ขยาย
โอกาสเพื่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญไปสู่ระดับสากล โดยมีแนวทางการเตรียมพร้อม คือ
1) เพิ่มศักยภำพกำรเป็นมหำนครแห่งอำเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา
การค้า
การลงทุน การแพทย์ การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การประชุม และอุตสาหกรรม
2) กำรเตรียมควำมพร้อมทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมพร้อมรับควำมเป็นสำกล โดยมุ่งเน้นทักษะ
ด้าน
ภาษาต่างประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
3) กำรป้องกันผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยการช่วยเหลือภาคส่วนที่ยังอ่อนแอ
และขาด
ความพร้อม เช่น ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จังหวัดขอนแก่นกาหนดให้เป็นเมืองสาคัญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้ในปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของภูมิภาค ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทา
ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาความเหลื่อม
ล้าทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการกาหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุม
เพื่อให้สามารถนาศักยภาพภายในที่มีใช้พัฒ นาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒ นา
จังหวัดเป็น ไปอย่างยั่ งยืน เกิดประโยชน์ สุขที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึง
กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ดังนี้
วิสัยทัศน์:ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่ ศูนย์กลำงเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำรของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
เป้ำประสงค์ ( OBJECTIVE)
1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม
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3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมมั่นคงและมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
กลยุทธ์กำรพัฒนำ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาค
ท่องเที่ยว
1.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ otop และ SMEs
1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมที่มีคุณภำพ
กลยุทธ์กำรพัฒนำ 2.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
2.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและขยายโอกาส
2.3 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
2.4 อนุรักษ์สร้างสรรค์สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
กลยุทธ์กำรพัฒนำ 3.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมและมีการใช้ประโยชน์จาก
ป่าอย่างยั่งยืน
3.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม
3.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3.4 สร้างสังคมและเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์กำรพัฒนำ 4.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย
1.2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน
1.3 ป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน
1.5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภัยจากธรรมชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกำสจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง และ
อำเซียน
กลยุทธ์กำรพัฒนำ 5.1 เพิ่มศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงและอาเซียน
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ
กลยุทธ์กำรพัฒนำ 6.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
6.3 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 – 2561
วิสัยทัศน์ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น
“ ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอำเซียน“
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พันธกิจ
1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเที่ยว
5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
7.สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศำสตร์ 33 แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
1.2พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
1.3พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
1.4ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง
2.2พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
2.3พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาในด้านต่างๆอย่างสมดุล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและศักยภำพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ
3.2พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพื่อออกกาลังกาย
3.3ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน
3.4ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
4.1บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน
4.2อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4.3พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า แหล่งน้าใต้ดินและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม
4.4เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
4.5สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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4.6ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังนี้
5.1พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้
6.1พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
6.2พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกำรแข่งขันภำยใต้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
7.1เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
7.2อนุรักษ์ สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.3พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
7.4พัฒนาส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุนและการท่องเที่ยว
7.5ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4
แนวทาง ดังนี้
8.1ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่ประชาชน
8.2ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8.3พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.4ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน
7) นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2556 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ใน
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งครั้งที่ 92/556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งตามมาตรา
58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552
การเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลง
มติ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง กระผม นายทองปักษ์ มาพงษ์ ได้รับเลือกเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญในหน้าที่และภารกิจของการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้า
ท่วม ปัญหาของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลในด้าน
ต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องประสานกันอย่างเป็นรูปธรรม
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เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ได้มีทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล กระผมจึงขอแถลงนโยบายให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้
กรุณาทราบและพิจารณานโยบายแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ นั้น จะให้ความสาคัญและ
จัดสรรงบประมาณไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล โดย
คานึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน และความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น โดยดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.1 ปรับปรุงและสร้างถนนลาดยาง ถนนลูกรัง รวมถึงถนนเพื่อการเกษตร ร่องระบายน้า ให้
ได้มาตรฐานและเพียงพอ
1.2 จัดให้มีแสงสว่างบริเวณ ถนน ตรอก ซอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรวมถึงถนน
เพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัยและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
1.3 ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึงละหานนา ลาห้วยสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อกักเก็บ
น้าไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
1.4 ขุดลอกร่องระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงละหานนาให้สะอาดและสวยงามเป็นที่พักผ่อน และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว
1.6 ปรับปรุงและสนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน
1.7 ผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าบ้านโคกสูง หรือคลองส่งน้าระบบเปิด เพื่อส่งน้ามา
ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยการส่งเสริมอาชีพและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพรองจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยดาเนินการดังนี้
2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร เช่น การทานา ทาสวน ทาไร่ เกษตรแบบ
ผสมผสาน และปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาชีพ
2.2 พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ ประชาชนอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพ ยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
2.3 สนับสนุนให้ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ
ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.7 ส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนเงินลงทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ

18

3. นโยบำยด้ำนพัฒนำสังคม
การพัฒนาทางด้านสังคมโดยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม
ประเพณีของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้พัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพ โดยดาเนินการดังนี้
3.1 จั ด ตั้ งศู น ย์ เตรี ย มความพร้อ มของเด็ ก ก่ อ นวัย เรีย น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ แบ่ งเบาภาระของ
ผู้ ป กครองในการเตรี ย มความพร้ อ มของเด็ ก ให้ มี ก ารพั ฒ นาทางด้ านร่างกายและสมองที่ พ ร้อ มก่ อ นเข้ารั บ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ตลอดทั้งพั ฒ นาส่ งเสริมสนับสนุน ให้ ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กที่มีอยู่แล้ วให้ มีคุณ ภาพและได้
มาตรฐาน ตลอดทั้งให้ ความร่วมมือการจั ดการศึกษาให้ เป็น ไปตามนโยบายของรั ฐ เพื่อให้ นั กเรียนมีความรู้
ความสามารถโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.2 สนับสนุนการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูล
ฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3.3 ฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลให้คงอยู่สืบไป
3.4 สนับสนุนและส่งเสริมการออกกาลังกาย การกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ การนันทนาการ
ทั้งระดับนักเรียน เยาวชน และประชาชน
3.5 ปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชุมชนและหมู่บ้านมี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คือคิดเป็น ทาเป็น และเรียนรู้ร่วมกัน
3.6 ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และประชาชนที่
ทุกข์ยากเดือดร้อน ให้พ้นจากสภาพปัญหาและสามารถดารงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะและพึ่งพาเกื้อกูลกัน
3.7 ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3.8 พัฒนาและส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตาบลให้คงอยู่ต่อไป
3.9 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
โดยสนับสนุนช่วยเหลือการดาเนินงาน เช่น ระบบสาธารณสุขมูลฐาน งานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ งาน
อาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. นโยบำยด้ำนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่น่าอยู่ มีความสงบร่มรื่น ไร้มลภาวะ โดยดาเนินการดังนี้
4.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ บริเวณบ้านเรือนของราษฎร
4.2 ส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดี
ยิ่งขึ้น
4.3 ปรับปรุงระบบการกาจัดขยะมูลฝอย ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด
4.5 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
และสวนสุขภาพ ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
4.6 ดาเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวัด และศาลาชุมชนให้ร่มรื่น สวยงาม
4.7 ดาเนินการจัดทาประชาคมเพื่อรับทาปัญหาความต้องการก่อนจัดทาหรือปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจา
4.8 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าในหมู่บ้านและบึงละหานนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
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4.9 สนับสนุนประชาชนให้มสี ่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ
เสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน เยาวชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
5. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเมืองและกำรบริหำร
ส่งเสริมด้านการพัฒ นาการเมืองการบริหาร เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง และปรับปรุง
จัดระบบการบริหารให้สามารถอานวยความสะดวกด้านการบริหารแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง
โดยดาเนินการ ดังนี้
5.1 ปรับปรุงระบบด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
5.2 พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนั กงานส่วนตาบล
ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เน้นการให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็น
มิตร
5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
5.4 ส่ งเสริม และปรั บ ปรุ งเครื่องมื อเครื่อ งใช้ในส านั กงาน และจัด ให้ มี อุป กรณ์ เพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการปฏิบั ติห น้ าที่ในองค์การบริห ารส่ว นตาบล ให้ เพี ยงพอที่จะให้ มีการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.5 ส่งเสริมการสร้างขวัญและกาลังใจแก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
โดยยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงานดีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
5.6 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
โดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างและ
คณะกรรมการชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง
5.7 เน้นการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นตัวชี้นา
5.8 เน้นการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ มาใช้ในการบริหารและการจัดการ
5.9 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นธรรม
5.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนในด้านงบประมาณ บุคลากร
ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข
โดยดาเนินการแบบบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลละหานนาและกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลละหานนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนา ยกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้และ
ตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
2.ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน
3. สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตราย และการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

20

4. ส่ งเสริ ม งานสุ ข ภาพอนามั ย และการจั ด การสุ ข ภาวะภาคประชาชน โดยผ่ า นกลุ่ ม อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขชุมชน (อสม.) การเสริมสร้างตาบลสุขภาวะที่ดี
5. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
6. ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
7. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน

