ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น
**********
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ความมั่นคง

1.
2.
3.
4.

6. เพิ่มประสิทธภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ
7. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. พัฒนาภาคเมืองและพืนที่เกษตร
10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

ประเทศไทย 4.0
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโยโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์)
ภายใต้วิสยั ทัศน์

“สะพาน การค้า และการท่องเที่ยว อินโดจีน (TRADE AND TOURISM BRIDGE TO INDOCHINA)”

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2561-2564
ภายใต้ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร
ภายใต้วิสยั ทัศน์

“สัมคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ด้ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว
หนึ่งเดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
6. เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลค้าป่าหลาย
ภายใต้วิสยั ทัศน์

ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตาบลคาป่าหลาย (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
“เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. การศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาแหล่งน้า และโครงสร้างพืนฐาน
5. การเมืองการบริหาร
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตาบลคาป่ าหลายได้ ดาเนิ น การตามนโยบาย หลั กเกณฑ์ และวิธีการจัด ท าแผนพั ฒ นาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั บที่ 2 ) พ.ศ.
2559 ซื่งมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579,ทิ ศทางแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)และประเทศไทย 4.0 โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒ นาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลคาป่าหลายเพื่อตอบสนองศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยเชื่อมโยงหลักประชารัฐและเป้าหมายในระดับชาติ
1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลต้าบลค้าป่าหลาย
“เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐาน
5. ด้านการเมืองการบริหาร
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.3 เป้าประสงค์
1. เกษตรมีปัจจัยส่งเสริมการผลิตมากขึ้นและเพียงพอต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
3. ประชาชนมีความรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
4. ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคมและด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
อย่างครบครัน
5. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนครัวเรือนที่มีการพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น มีรายได้สามารถ
พึ่งตนเองได้
2. ระดับความสาเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชีวัด
1. แนวทางการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ แก่
- จานวนกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชน
- จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมการพัฒนาอาชีพ
- จานวนอาชีพที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มสตรี
- จานวนรายจ่ายในครัวเรือนลดลง
- จานวนเกษตรกรมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
- จานวนครั้งในการจัดฝึกอบรมอาชีพ
2. แนวทางการส่ งเสริ ม ปรั ช ญาหลั ก เศรษฐกิ จ
- จานวนการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
พอเพียง
- จานวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
- ประชาชนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
- จานวนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จานวนครั้งผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีการส่ งเสริมการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
- จานวนครั้งที่มี การจัด กิจกรรมส่ งเสริมเศรษฐกิ จ
ชุมชนพึ่งตนเอง ฯลฯ
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม
2 ปรชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ร้อยละของปัญหายาเสพติดลดลง
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
3. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ร้อยละของปัญหาเสพติดลดลง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
สังคม

-

2. แนวทางการพั ฒ นาด้านสาธารณสุ ขป้ องกั น
และระงับโรคติดต่อ

-

3. แนวทางการพั ฒ นาการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

-

4. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการ

-

ตัวชีวัด
จานวนผู้ สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ ติดเชื้อเอดส์ที่ยื่น
ขอรับและได้รับสวัสดิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
จานวนผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ได้รับการพัฒ นาที่
อยู่อาศัยที่มั่นคงงถาวร
จานวนครั้งที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
จานวนครั้งที่ มี การส่ งเสริม ความรู้และให้ บ ริก าร
สาธารณสุข
จานวนครั้งที่มีการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่างๆ
จานวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
จานวนชมรมสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม
ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับ การ
ดูแลในระบบหลักประกันสุขภาพฯ
จานวนครั้ง/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพให้ กับ
แกนนาด้านสุขภาพ เช่น อสม.
จ านวนครั้ ง /กิ จ กรรมการอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า น
แพทย์แผนไทย
จ านวนครั้ ง ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนด้ า นการ
ป้องกันอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ
จานวนครั้งที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน
อัคคีภัยรวมทั้งการดับเพลิงเบื้องต้น
จานวนครั้งในการฝึ ก ซ้อมแผนป้ อ งกัน และระงับ
อัคคีภัยของเทศบาลตาบลคาป่าหลาย
ร้ อ ยละของผู้ เสพ ผู้ ติ ด ยาได้ รั บ การรั ก ษาฟื้ น ฟู

แพ ร่ ร ะบ าดของยาเสพ ติ ด ต ลอดจน
ช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด

-

-

สมรรถนะ
จานวนครั้งที่มีการจัดระเบียบชุมชนและสังคมแบบ
บูรณาการ
จานวนกิจกรรมที่ดาเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
จานวนเครือข่ายอาสาสมัครด้านต่างๆของเทศบาล
ตาบลคาป่ าหลาย เช่น อาสาสมัครตารวจบ้าน
อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรื อ น เครือ ข่ า ย
ประชาชนต้านภัยยาเสพติด
จ านวนกิ จ กรรมสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
เครือข่ายภาคประชาชนในการป้ องกันและเฝ้ า
ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดฯลฯ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงชายแดน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และบ้ารุงรักษาเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
และบารุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชีวัด
1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
- จานวนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ที่มีการจัดตั้ง
- จานวนอิ นเตอร์ เนตชุ มชนเพื่ อ ประชาชนที่ มีก าร
ให้บริการ
- จานวนระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อ ให้ เข้าถึง
ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาฯลฯ
- ร้อยละ 100 ของเด็กเล็กที่ได้รับการส่งเสริมอาหาร
เสริมนม อาหารกลางวันสาหรับเด็ก
- จ านวนครั้ ง ที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น /อุ ด หนุ น และ
ส่งเสริมการศึกษาเด็กปฐมวัย
2. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ
- จานวนครั้งในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน

3. แนวทางการส่ งเสริ ม การกี ฬ าและกิ จ กรรม
นันทนาการ

-

4. แนวทางการส่ งเสริ ม ด้านศาสนาวัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

5. แนวทางการส่ งเสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี
ท้องถิ่น

-

ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ร้ อ ยละ 100 ของนั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ อาหารเสริ ม
อาหารกลางวัน สาหรับนักเรียน
จานวนครั้งในการสนับสนุนภาครัฐและเอกชนใน
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
ร้อ ยละในการยกระดั บ คุ ณ ภาพครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาอย่างรอบด้านและมีความเป็นมือ
อาชีพ
จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการให้กับประชาชน
จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมการกีฬา
ทุกระดับ
จ านวนกิ จ กรรมที่ ได้ รับ การส่ งเสริม และสื บ สาน
ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมฯ
จ านวนศาสนสถานและศาสนวั ต ถุ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ส่งเสริมดูแลรักษาและทานุบารุง
จานวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จ านวนกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รจั ด ขึ้ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแก่ ป ระชาชนและ
เจ้าหน้าที่องค์กร
จานวนครั้ง/กิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
จานวนประชาชนที่เข้ากิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้าและโครงสร้างพืนฐาน
เป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะมีมาตรฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์ ร้อ ยละของประชาชนมี ความพึ งพอใจต่อ การปรับ ปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชีวัด

1. การปรั บ ปรุ ง/บ ารุ งรั ก ษาและก่ อ สร้ างถนน
งานอาคาร สะพาน ทางน้ า รางระบายน้า
ทางเท้ า ไฟฟ้ า ประปาและพั ฒ นาระบบ
จราจร

-

2. การก่อสร้าง/ปรับปรุง-บารุงรักษา ฝายน้าล้น
งานขุ ดลอกสระน้ าสาธารณะ ล าห้ ว ย ขุ ด
สระน้ า บาดาล แหล่ ง น้ าและอุ ป โภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

-

จานวนถนนที่ก่อสร้างและซ่อมแซม
จานวนถนนพร้อมท่อระบายน้าที่ก่อสร้าง
จานวนถนนที่ขยายผิวจราจร
จานวนการก่อสร้างท่อระบายน้าฯลฯ
จ านวนการติ ด ตั้ ง และขยายเขตไฟฟ้ า /ไฟฟ้ า
สาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่
การก่ อ สร้ า งและควบคุ ม อาคารเป็ น ไปตาม
กฎหมาย
การติดตั้ง,ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
การติดตั้ง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมไฟฟ้าถนน
จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาสะอาดใช้
จานวนครั้งในการจัดชุมชนที่น่าอยู่
จ านวนฝายชะลอน้ าที่ ไ ด้ รั บ การก่ อ สร้ า งและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
จานวนครั้ง/การขุดลอกสระน้าและแหล่ งน้าตาม
ธรรมชาติ เพื่อใช้ในการเกษตร
จานวนบ่อบาดาลที่ได้รับการขุดเจาะเพื่อใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เป้าประสงค์
1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทา แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนอง
ความต้องการ
3. ประชาชนแสดงออกในการมี ส่ ว นร่ ว มและส่ ง เสริ ม ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอองค์กรเพิ่มขึ้น
3. จ านวนประชาชน แสดงออกในการมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเพื่ อ เพิ่ ม

ตัวชีวัด
- จานวนหน่ว ยงานที่ บูรณาการดาเนิ นงานร่วมกับ

ศักยภาพในการพัฒนาตาบล

เทศบาล
- ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการ
บริการของเทศบาล
- จานวนรางวัล ที่ ได้ รับ จากการสร้างระบบบริห าร
ของเทศบาล

2. แนวทางพั ฒ นาศั ก ยภาพประสิ ท ธิ ภ าพของ
องค์กร

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้
- จ านวนกิ จ กรรมที่ จั ด ส าหรั บ พั ฒ นาความรู้ แ ละ
ทักษะของพนักงาน
- ประชาชนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- จ านวนโครงการที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต าม
แผนพัฒนาเทศบาล
- จ านวนครั้ ง ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน

3. แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย แก่ประชาชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

- จ านวนประชาชนที่ ส นใจได้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายการเลือกตั้ง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบลคาป่าหลายได้รับการจัดการ ดูแล
อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชีวัด

1. แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

2. แนวทางการจัดการระบบกาจั ดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล

- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่ ว ยในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
- จ านวนกิ จ กรรม/โครงการที่ เ ทศบาลจั ด การ
สิ่งแวดล้อม
- จ านวนครั้ ง ที่ ไ ด้ ติ ด ตาม ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลจัดขึ้นให้ แก่
ประชาชนในการส่ งเสริม การมีส่ ว นร่ว มในการ
จั ด ก ารอ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมฯ
- จานวนครั้ง/โครงการที่มีการจัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- จานวนครั้งในการจัดชุมชนที่น่าอยู่
- จานวนครั้ง/โครงการในการจัดประชุมการจัดวาง
ผังเมือง
- จ านวนกิ จ กรรม/โครงการที่ เทศบาลจั ด ขึ้ น เพื่ อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
- จ านวนครั้ ง /กิ จ กรรมในการอบรมให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการนาขยะมาทาปุ๋ยหมัก

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานพัฒ นา
อย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
เทศบาลตาบลคาป่าหลายให้ความสาคัญต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆโดยเฉพาะการปรั บปรุง ฟื้นฟูพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจน
การพัฒนาด้านการศึกษาฯอันเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต
ความเป็ น อยู่ ของประชาชน โดยยึ ด หลั กการมี ส่ ว นร่ว ม ความสอดคล้ อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล และ
แผนพัฒนาระดับต่างๆรวมถึงการพิจารณา เทศบาลตาบลคาป่าหลาย จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา การกีฬานันทนาการและส่ งเสริมประเพณีวัฒ นธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.8 ความเชื่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลคาป่าหลาย มุ่งพัฒนา 6 ด้าน
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัด ปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาคนและสั งคมที่ มี คุ ณ ภาพ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษา การกี ฬ านั น ทนาการและส่ งเสริม ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลค าป่ า หลายได้ ท าการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) ที่
เกี่ยวข้องขององค์กรเพื่อมาสนับสนุนการวางแผนการจัดทายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยได้จาแนก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคของ
เทศบาลตาบลคาป่าหลาย โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
จุดแข็ง(S : STRENGTH)
1.ราษฎรมีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
2.ราษฎรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา มันสาปะหลัง อ้อย
3. มีแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงงานผลิตยางแท่งจากยางพารา โรงงานแป้ง
มัน
4.เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
5. มีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสและมีมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ
ตามอัธยาศัยสามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
6. มี โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพในพื้ น ที่ 3 แห่ ง เพื่ อ รองรับ ในการดูแ ลส่ งเสริมสุ ข ภาพ
ประชาชน
7. ผู้นาชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในการร่วมกันปกครองและบริหารการพัฒนา
8. มีหน่วยงานในการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เช่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สถานีพัฒนาที่ดิน
9. มีหน่วยงานในการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สถานีตารวจ ศูนย์อปพร.
10. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของท้องถิ่น
11. มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัด
ผ่านในการเดินทางอย่างสะดวกสบาย
12.พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
13. เป็ นหน่ วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด

14.ชุมชนได้รับการดูแลการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานจากเทศบาล
จุดอ่อน (W : WEAKNESS)
1.ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต
2.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
3.ประชาชนขาดความตระหนักในการที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพ
4.ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้และอาชีพไม่แน่นอน
5.ขาดแคลนน้า-อุปโภคในช่วงฤดูแล้ง
6.ปัญหาหนี้สินของเกษตร
7.การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลลงสสู่พื้นที่ยังไม่ชัดเจน
และกระจายไม่ทั่วถึงในทุกเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน
8.การบริหารจัดการงบประมาณไปสู่หมู่บ้านไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการบริหาร
สัดส่วนการใช้งบประมาณในการพัฒ นาอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒ น่าในบางเรื่องมาก
จนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอาทิ ถนน รางระบายน้า ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซม
ถนน คสล.
9.บุ คลากรภายในองค์กรขาดการพัฒ นาศักยภาพของตนเองในด้านทักษะความรู้ ความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะทางอย่ างต่ อ เนื่ อ งบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลค าป่ าหลายบางส่ ว นยั งขาดความ
รับผิดชอบในภาระหน้าที่และขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
10.ระบบฐานข้อมูลองค์กรยังไม่สมบูรณ์ และขาดการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
11.ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากินของตนเอง
12. ขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันทั้งในส่วนของภาคประชาชน และบุคลากรใน
องค์กร ก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการเชื่อมโยงการดาเนินงานต่างๆร่วมกัน
13. ผู้นาหมู่บ้านบางส่วนยังขาดความเข้าใจถ่องแท้ใ นเรื่องของระบบการบริห ารและการ
พัฒนาด้านต่างๆในเชิงโยบายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
14. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และหมู่บ้านบางส่วนภายในพื้นที่ต่อการพัฒนาแก้ไขใน
ด้านต่างๆอย่างแท้จริง
โอกาส (O : OPPORTUNITY)
1.นโยบายในการกระจายอานาจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงส๔ท้องถิ่น
ส่งผลให้การดาเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน ท้องถิ่น เอื้อต่อการบริหารจัดการที่
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ โดยที่
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. นโยบายการกระจายอานาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาทภารกิจ
หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและระบบบริหารจัดการที่ดี
4. มีสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝีมือแรงงานและแหล่งรองรับผลิตผลทางการเกษตรและ
ส่งเสริมรายได้

5.การเข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น จะส่ ง ผลให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒ นธรรม และความมั่นคงซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒ นาด้านต่างๆของ
เทศบาล
6. มี พ.ร.บ.สภาองค์ชุมชน ที่สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้
อย่างยั่งยืน เป็นปัจจัยเอื้อต่องานพัฒนาชุมชนของเทศบาล
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)ให้ความสาคัญกับการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
8. แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึด หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวทางที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กัยการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
9. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นับเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งทางเทศบาล
ตาบลคาป่าหลายสามารถนามาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาได้
10. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (T : THREATS)
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. เกิดภัยภัยแล้งยาวนาน ทาให้ขาดแคลนน้าอุปโภค- บริโภค ในช่วงฤดูแล้งและฝนจะตกหนัก
ในช่วงฤดูฝนทาให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
3. ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย
5. กฎหมายหรื อระเบี ย บขั้น ตอน ข้อบั งคับ ทางราชการในการดาเนิน งานด้า นต่างๆมีความ
ซับซ้อน ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างทันท่วงที
6. ประชาชนไมให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
7. โครงการพัฒ นาของภาครัฐไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้
อย่างตรงจุด
8. วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสัง คม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยรวม
9. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อวัยทางานและเด็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
10. วิกฤตความแปรปรวนทางธรรมชาติและสภาวะโลกร้อน
11. การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาในทุกระดับของประเทศ สถานการณ์ ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว
12. นโยบายสาคัญของรัฐบาลบางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ชุมชนในด้านลบซึ่งทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของพื้นที่
13. วิกฤติ ด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย ปัญหาวัยรุ่นและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
14. ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นสาเหตุทาให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตาบลคาป่าหลาย ด้วยเทคนิค SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
1. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท.
2. องค์กรมีความพร้อมในการดาเนินงานด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ

จุดอ่อน(Weakness)
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน

โอกาส(Opportunity)
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญ
2. ตามรัฐธรรมนูญกาหนดให้เรียนฟรี 12 ปี

อุปสรรค(Threats)
1. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ สสื่อการสอน และวัสดุทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธภาพ
3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้า
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญ

โอกาส(Opportunity)
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสาคัญ
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สาคัญของ
จังหวัด
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ เหมาะแก่การทา
การเกษตร
4. การคมนาคมขนส่งสะดวก

จุดอ่อน(Weakness)
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
อาชีพด้านต่างๆ

1.
2.
3.
4.

อุปสรรค(Threats)
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า แต่ต้นทุน
การผลิตสูง
การใช้สารเคมีในการเกษตร

3.ด้านสังคม
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2. เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท.
โอกาส(Opportunity)
1. การกีฬา
- รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกกาลังกาย
2. ยาเสพติด
- รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด
3. สังคมสงเคราะห์
- นโยบายกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ในตาบลมีสายตรวจและ อปพร.คอยดูและ
ความปลอดภัย
5. สาธารณสุข
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน

จุดอ่อน(Weakness)
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน
อุปสรรค(Threats)
1. การกีฬา
- ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
- ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านใน
การให้คาแนะนาอย่างถูกวิธี
2. ยาเสพติด
- มีการลักลอบผลิต/จาหน่าย
- ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
3. สังคมสงเคราะห์
- ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอความช่วยเหลือ
- จานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในสังคม
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง
5. สาธารณสุข
- โรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก

4.ด้านบริการสาธารณะ
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2. เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท.

จุดอ่อน(Weakness)
1. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน

โอกาส(Opportunity)
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความสาคัญ

อุปสรรค(Threats)
1. ถนนในตาบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน
2. การบรรทุกน้าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร

5.ด้านสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2. เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท.

จุดอ่อน(Weakness)
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน

โอกาส(Opportunity)
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความสาคัญ

อุปสรรค(Threats)
1. ประชาชนขาดจิตสานึกในการดูและรักษา
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2. เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
อปท.
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
โอกาส(Opportunity)
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสาคัญ

จุดอ่อน(Weakness)
1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจานวนมากและ
มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทาให้การ
ปฏิบัติงานยุ่งยากมากขึ้น
อุปสรรค(Threats)
1. ประชาชนขาดความเข้าใจในการทางานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
มุกดาหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฅฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

ยกระดับมาตรฐานการเกษตร
และต่อยอดเพือ่ เพิ่มมูลค่า

ยุทธศาสต์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ประตูการค้าเชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

พัฒนาการท่องเที่ยวตาม
วิถีชีวิตลุ่มน้าโขง

แบบ ยท.01

พัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
ฐานพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต่อ)

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตาบล
คาป่าหลาย

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างเมือง
ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและขจัดปัญหา
ความยากจน

1.เกษตรมีปัจจัยส่งเสริมการ
ผลิตมากขึ้นและเพียงพอต่อ
การดาเนินชีวิตในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างเมือง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ 3
เสริมสร้างการเกษตร
ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสต์ที่ 2
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

2.ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต

ยุทธศาสตร์ 4
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ประชาชนมีความรู้และ
เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
และเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ 5
เสริมสร้างการศึกษา
ดีมีมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
และโครงสร้างพื้นฐาน

4. ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมและด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่าง
ครบครัน

แบบ ยท.01

ยุทธศาสตร์ 7
เสริมสร้างการผลิต
และการจัดการ
อาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ 6
เสริมสร้างการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักสิ่งแวดล้อม

5. ประชาชนและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต่อ 2)

กลยุทธ์

แผนงาน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการด้าน
การเกษตร
จ้านวน 21
โครงการ
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.01)

โครงการด้าน
การศึกษา
จ้านวน 24
โครงการ
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.01)

โครงการด้าน
สังคม
สงเคราะห์
จ้านวน 18
โครงการ
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.
01)

โครงการด้าน
เคหะและ
ชุมชนจ้านวน
56 โครงการ
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.01)

โครงการด้าน
สาธารณสุข
จ้านวน 28
โครงการ
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.01)

ผลผลิต/โครงการ

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และสร้างรายได้ ให้แก่
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ และการทานุ
บารุงรักษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
สาธรณูปการ

การบริหารจัดการที่ดีและ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครงการด้าน
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
จ้านวน 26
โครงการ
(รายละเอียดตาม
แบบ ผ.01)

แผนงาน
บริการงาน
ทั่วไป

โครงการด้าน
บริหารงาน
ทั่วไปจ้านวน
52 โครงการ
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.01)

แบบ ยท.01

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการด้าน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนจ้านวน
13 โครงการ
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.01)

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

โครงการด้าน
การรักษา
ความสงบ
ภายในจ้านวน
16 โครงการ
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.
01)

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลค้าป่าหลาย
Strategy Map
“เศรษฐกิจดี มีการคมนาคม การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง”
เน้นวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

แบบ ยท.02

1.การส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การเกษตรและปัจจัย
การผลิต

2. การส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล

1.เกษตรมีปัจจัยส่งเสริม
การผลิตมากขึ้นและ
เพียงพอต่อการดาเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน

2.ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดารงชีวิต

3.ส่งเสริมการศึกษาและ
จัดการศึกษาในทุก
ระดับชั้นและประชาชน
ทั่วไป

4. การพัฒนาเมืองน่าอยู่โครงสร้าง พื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

3. ประชาชนมีความรู้และเกิด
การเรียนรู้ตลอดเวลา และเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

4. ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการคมนาคม
และด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่างครบครัน

5.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคนและ
ชุมชน เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

5. ประชาชนและชุมชนมี
ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

แบบ ยท.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลค้าป่าหลาย(ต่อ)

ยุทธศาสตร์

แนวทาง
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและขจัดปัญหา
ความยากจน

1.1 ส่งเสริมอาชีพ

แก่ประชาชน

1.2 การส่งเสริม
ปรัชญา
หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสต์ที่ 2
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

2.1 แนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในสังคม
2.2 แนวทางการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ
2.3 การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย
2.4 ทางการป้องกัน
และแก้ไขการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ตลตลอดจรช่วยเหลือ
ผู้เสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 การส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
3.2 การส่งเสริม
การศึกษาภาคบังคับ
3.3 ส่งเสริมการกีฬา
และกิจกรรม
นันทนาการ
3.4 การส่งเสริมด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
และโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 การปรับปรุง/
บารุงรักษาและ
ก่อสร้างถนน งาน
อาคาร สะพาน ทาง
เท้า รางระบายน้า ทาง
น้า ระบายน้า ไฟฟ้า
ประปา และพัฒนา
ระบบจราจร
4.2 การก่อสร้าง/
ปรับปรุง-บารุงรักษา
ฝายน้าล้น งานขุดลอก
สระน้าสาธารณะ ลา
ห้วย ขุดสระน้า
บาดาล แหล่งน้าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและน้า
เพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

5.1 สร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาตาบล
5.2 พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพของ
องค์กร
5.3 แนวทางส่งเสริม
ประชาธิปไตย แก่
ประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักสิ่งแวดล้อม

6.1.แนวทางการ
จัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติ
6.2 แนวทางการ
จัดการระบบบาบัด
และกาจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกลู

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์เทศบาลต้าบลค้าป่าหลาย
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
1.ยกระดับ
มาตรฐาน
การเกษตรและ
ต่อยอดเพื่อเพิ่ม
มูลค่า

4.พัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่า
อยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

3.เสริมสร้าง
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน

1.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
และขจัดปัญหา
ความยากจน

เกษตรกรมีปัจจัย
ส่งเสริมการผลิต
มากขึนและ
เพียงพอต่อการ
ด้าเนินชีวติ ใน
ปัจจุบัน

2.เสริมสร้างเมือง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

2.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
ด้ารงชีวิต

ตัวชีระดับ
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ
หมู่ 1 – หมู่ 17

61
1.จ้านวนครัวเรือน 3
ที่มีการพัฒนา
ทักษะอาชีพ
2.ระดับ
ความส้าเร็จของ
ชุมชนในการ
บริหารจัดการ
ตนเอง

62
6

63
7

64
10

ปีละ 3โครงการ

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืนฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดี
3.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
4.ร้อยละของ
ปัญหายาเสพติดที่
ลดลง

5

9

12

ปีละ 3โครงการ

สร้างความ
หมู่ 1 – หมู่ 17
เข้มแข็งของชุมชน
และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน

3

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วย
สนับสนุน

งานส่งเสริม
การเกษตร

ส้านักปลัด

กองสวัสดิการ

ส้านักปลัด

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
1.ประตูการค้า
เชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล

4.พัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่า
อยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชีระดับ
ผลผลิต/โครงการ

5.เสริมสร้าง
การศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา การ
กีฬานันทนาการ
และส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรม

ระบบการศึกษา
ขนบธรรมเนียม
ภูมิปญ
ั ญา
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
ของต้าบลได้รบั
การส่งเสริม
บริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม

1.ระบบการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
2.ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
และบ้ารุงรักษา
เพิ่มขึน

1.เสริมสร้างเมือง
ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

4.การพัฒนาด้าน
แหล่งน้าและ
โครงสร้างพืนฐาน

โครงสร้างพืนฐาน
สาธารณูปโภค สา
ธรณูปการ และ
บริการสาธารณะมี
มาตรฐาน
ครอบคลุมทุกพืนที่

1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดี
3.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
4.ร้อยละของ
ปัญหายาเสพติดที่
ลดลง

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วย
สนับสนุน

61
3

62
6

63
7

64
12

ปีละ 3โครงการ

การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ความเป็นอยู่และ
การท้านุ
บ้ารุงรักษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมปิ ัญญา

หมู่ 1 – หมู่ 17

กองการศึกษา

ส้านักปลัด

3

6

9

12

ปีละ 3โครงการ

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืนฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

หมู่ 1 – หมู่ 17

กองช่าง

ส้านักปลัด

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ไม่เชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

3.เสริมสร้างการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล

5.ด้านการเมือง
การบริหาร

เป้าประสงค์
1.ชุมชนเข้มแข็ง
ร่วมคิด ร่วมท้า
แก้ไขปัญหา
ภายในชุมชนของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว
ตอบสนองความ
ต้องการ
3.ประชาชนที่
แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมและ
ส่งเสริมตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยของ
ประชาชนได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์

ตัวชีระดับ
ผลผลิต/โครงการ
61
1.ชุมชนมี
3
ศักยภาพเข้มแข็ง
เพิ่มมากขึน
2.ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ขององค์กรเพิ่ม่ขึน
3.จ้านวน
ประชาชนที่
แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย

ค่าเป้าหมาย
62
6

63
6

64
12

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

ปีละ 3โครงการ

การบริหารจัดการ
ที่ดีและส่งเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

หมู่ 1 – หมู่ 17

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัด

หน่วย
สนับสนุน
ส้านักปลัด

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐานพัฒนา
อย่างยั่งยืน

4.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ของการอนุรักษ์
และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1.ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยั่งยืน

ตัวชีระดับผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

61 62 63 64
ทรัพยากรธรรมชาติ 5 8 6 12 ปีละ 3โครงการ บริหารจัดการ
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในต้าบลค้าป่า
และสิ่งแวดล้อม
หลายได้รบั การ
จัดการ ดูแล
อนุรักษ์และฟื้นฟู
เพิ่มขึน

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
หมู่ 1 – หมู่ 17 ส้านักปลัด

หน่วย
สนับสนุน
ส้านักปลัด

ส่วนที่ 4
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 4
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
**********
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2

3

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

การพัฒนาด้านส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและขจัด
ปัญหาความยากจน

การเศรษฐกิจ

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสาธารณสุข

กองสวัสดิการ สานักปลัด
สังคม

บริหารงานทั่วไป

- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

สานักปลัด

การศึกษา กีฬานันทนาการ
และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน
กองช่าง
สานักปลัด

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง กองช่าง
ของชุมชน

สานักปลัด

สานักปลัด

กองการศึกษา สานักปลัด

กองคลัง

4

การพัฒนาแหล่งน้าและ
โครงสร้างพื้นฐาน

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน

กองช่าง

สานักปลัด

5

การเมืองการบริหาร

บริหารงานทั่วไป

สานักปลัด

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

- บริหารงานทั่วไป

กองการศึกษา
กองวิชาการฯ

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง สานักปลัด สานักปลัด
กองการศึกษา กองคลัง
ของชุมชน
6

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

สานักปลัด

สานักปลัด

บริการชุมชนและสังคม

- แผนงานสาธารณสุข

สานักปลัด

สานักปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา

