คํานํา
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$น พ.ศ. 2548
กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ$ งเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ$นเพื$อเป็ นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ$นให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ$น รวมทั8งเป็ นการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนนโยบายที$สาํ คัญของรัฐบาล
ดังนั8น องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
เพื$อการพัฒนาท้องถิ$นจึงได้ทาํ “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย พ.ศ. 2555 2559” ฉบับนี8ข8 ึนมาเพื$อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ$นและแนวทาง ทิศทางการจัดทําแผนพัฒนา 5 ปี
และประสานแผนการพัฒนาท้องถิ$นระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$น หรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ$น
กับหน่วยงานของรัฐ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาฉบับนี8 ได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาซึ$ งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื$อการพัฒนาในอนาคต ในระยะเวลา 5 ปี (2555 – 2559) ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง$ ว่าองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลจะสามารถแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเล่มนี8เป็ นแนวทางในการพัฒนาตําบลให้ประสิ ทธิ ภาพและ
สนองตอบต่อปั ญหาความต้องการของประชาชนต่อไป

องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย
พฤษภาคม 2554
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บทที 1
บทนํา
การวางแผนเป็ นกระบวนการสําคัญยิง$ ในการบริ หาร เพราะแผนจะเป็ นสิ$ งชี8ให้เห็นเป้ าหมายของ
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ$นรู ปแบบใหม่และยังระบุถึงวิธีที$จะบรรลุเป้ าหมายนั8นด้วย
จึงจําเป็ นจะต้องใช้แผน
ยุทธศาสตร์ เป็ นเครื$ องมือในการพัฒนาซึ$ งเป็ นการกระจายอํานาจการปกครองของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ให้สอดคล้องกับกระแสเรี ยกร้องในการที$จะให้ประชาชนมีสิทธิG เลือกรู ปแบบการปกครองที$เหมาะสมกับ
งบประมาณ และบุคลากรที$มีศกั ยภาพในการพัฒนาท้องถิ$นของตนเองจากสถานการณ์ปัจจุบนั ที$สภาพสังคมของ
ท้องถิ$นมีความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อในทุก ๆด้าน ดังนั8นรู ปแบบการพัฒนา การบริ หาร การจัดการ จึงต้อง
คํานึงถึงสภาพแวดล้อมเพื$อให้การบริ หารและการพัฒนาเป็ นไปในทิศทางที$สอดคล้องกัน ซึ$ งเป็ นหน้าที$ และความ
รับผิดชอบของคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ได้กาํ หนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาตําบลรวมทั8ง
กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื$อพัฒนาตําบล และแก้ไขปั ญหาความต้องการของประชาชนให้เกิดผลสําเร็ จโดย
ใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
จะอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ภายใต้การควบคุมของสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ$ งองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะ
ใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื$อพัฒนาตําบลและแก้ไขปั ญหาความต้องการของประชาชน คือ แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ$น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ$น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นมี
หน้าที$ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ$นขึ8นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59 ( 2 ) ดังนั8น องค์การบริ หารส่ วนตําบลจึงจําเป็ นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ตามบทบัญญัติของกฏหมาย เพื$อให้เป็ นแนวทางการพัฒนาตําบลต่อไป
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$น เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นที$กาํ หนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$น ซึ$ ง
แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื$อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน และนโยบาย
ในการพัฒนาท้องถิ$น
นอกจากนี8 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เป็ นแผนพัฒนาที$มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ที$ตอ้ งการให้เกิดขึ8น
ในอนาคต
เป็ นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นโดยให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ$น ปั ญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ$น โดยมีลกั ษณะกว้าง ๆ ดังนี8
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1. เป็ นแผนที$กาํ หนดการดําเนินงานล่วงหน้า และมีจุดหมายที$ชดั เจน
2. เป็ นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
3. เป็ นแผนที$แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื$อการพัฒนา โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชนนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ$น
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. เพื$อให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี
2. เพื$อให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย มีทิศทางในการพัฒนาเป็ นไปในแนวทางที$
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัดสระบุรี และความต้องการของประชาชนในตําบลห้วยป่ าหวาย
3. เพื$อให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองมากขึ8น
4. เพื$อให้ส่วนราชการ และประชาชนทัว$ ไปทราบถึงแนวทางการพัฒนาที$จะดําเนิ นการต่อไปใน
อนาคต ประสานการทํางานร่ วมกัน โครงการซึ$ งเกินศักยภาพขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวายสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 ขั,นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$นจัดประชุมประชาคมท้องถิ$น ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจที$
เกี$ยวข้อง เพื$อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ$น รับทราบปั ญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที$
เกี$ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบตั ิที$เหมาะสมกับสภาพพื8นที$ เพื$อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา โดยให้นาํ ข้อมูลพื8นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นํามา
วิเคราะห์เพื$อจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เพื$อเสนอผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ$น
4. ผูบ้ ริ หารท้องถิ$นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สําหรับองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ$นเสนอร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเพื$อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ$นจึงพิจารณาอนุมตั ิและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อไป

3
1.4 ประโยชน์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. เป็ นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ของอําเภอ จังหวัด
2. เป็ นการกําหนดแนวทางเพื$อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร และทําให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซํ8าซ้อน และการสิ8 นเปลืองทรัพยากรในการบริ หาร
3. เป็ นตัวสะท้อนให้เป็ นทุกสถานการณ์ ทั8งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตในภาพของศักยภาพ
หรื อจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั8งปั จจัยที$สนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานขององค์กร
*************************************************

บทที 2
สภาพทัวไป และข้ อมูลพืน, ฐานสํ าคัญของท้ องถิน
2.1 สภาพทัวไป ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยป่ าหวาย
2.1.1 ทีตั,ง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย เป็ นตําบลหนึ$งใน 7 ตําบล ของอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ตั8งอยูห่ ่างจากที$วา่ การอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี8
ทิศเหนื อ
ติดต่อกับตําบลเขาวงและตําบลพุกร่ าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลหัวปลวก
อําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลเขาวง
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลหนองบัว
อําเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี
2.1.2 อาณาเขตการปกครอง
จํานวนหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวายมี 14 หมู่บา้ น
1. หมู่ที$ 1
ชื$อหมู่บา้ น
หนองเหมือด
2. หมู่ที$ 2
ชื$อหมู่บา้ น
ห้วยศาลเจ้า
3. หมู่ที$ 3
ชื$อหมู่บา้ น
หนองผักกระเฉด
4. หมู่ที$ 4
ชื$อหมู่บา้ น
หนองถ่านใต้
5. หมู่ที$ 5
ชื$อหมู่บา้ น
หนองโป่ ง
6. หมู่ที$ 6
ชื$อหมู่บา้ น
หนองถ่านเหนื อ
7. หมู่ที$ 7
ชื$อหมู่บา้ น
โพธิG เหนื อ
8. หมู่ที$ 8
ชื$อหมู่บา้ น
ตีนโนนเหนื อ
9. หมู่ที$ 9
ชื$อหมู่บา้ น
หนองบุ่ง
10. หมู่ที$ 10
ชื$อหมู่บา้ น
หนองไข่น8 าํ
11. หมู่ที$ 11
ชื$อหมู่บา้ น
ตีนโนนใต้
12. หมู่ที$ 12
ชื$อหมู่บา้ น
หนองสุ ทธะ
13. หมู่ที$ 13
ชื$อหมู่บา้ น
ดอยหิ นปูน
14. หมู่ที$ 14
ชื$อหมู่บา้ น
โพธิG ใต้
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2.1.3 ประชากร
ประชากรสํารวจจากทะเบียนบ้านทั8งสิ8 น 4,517 คน แยกเป็ นชาย 2,154 คน หญิง 2,363 คน จํานวน
ครัวเรื อน 1,055 ครัวเรื อน
โดยแยกเป็ น
หมู่ที$ 1 ประชากรทั8งสิ8 น
260 คน
ชาย 124 คน
หญิง 136 คน
หมู่ที$ 2 ประชากรทั8งสิ8 น
317 คน
ชาย 150 คน
หญิง 167 คน
หมู่ที$ 3 ประชากรทั8งสิ8 น
95 คน
ชาย 39 คน
หญิง 56 คน
หมู่ที$ 4 ประชากรทั8งสิ8 น
109 คน
ชาย 44 คน
หญิง 65 คน
หมู่ที$ 5 ประชากรทั8งสิ8 น
335 คน
ชาย 169 คน
หญิง 166 คน
หมู่ที$ 6 ประชากรทั8งสิ8 น
212 คน
ชาย 95 คน
หญิง 117 คน
หมู่ที$ 7 ประชากรทั8งสิ8 น
464 คน
ชาย 215 คน
หญิง 249 คน
หมู่ที$ 8 ประชากรทั8งสิ8 น
548 คน
ชาย 273 คน
หญิง 275 คน
หมู่ที$ 9 ประชากรทั8งสิ8 น
249 คน
ชาย 127 คน
หญิง 122 คน
หมู่ที$ 10 ประชากรทั8งสิ8 น 211 คน
ชาย 109 คน
หญิง 102 คน
หมู่ที$ 11 ประชากรทั8งสิ8 น 533 คน
ชาย 250 คน
หญิง 283 คน
หมู่ที$ 12 ประชากรทั8งสิ8 น 462 คน
ชาย 219 คน
หญิง 243 คน
หมู่ที$ 13 ประชากรทั8งสิ8 น 262 คน
ชาย 124 คน
หญิง 138 คน
หมู่ที$ 14 ประชากรทั8งสิ8 น 460 คน
ชาย 216 คน
หญิง 244 คน
2.2 ข้ อมูลเกียวกับศักยภาพของท้ องถิน
2.2.1 การศึกษา
สถานศึกษาในเขต อบต.ห้วยป่ าหวาย มีดงั นี8
- โรงเรี ยนประถมศึกษา
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรี ยนวัดบ้านโพธิG
ตั8งอยูห่ มู่ที$ 7
2. โรงเรี ยนวัดศรี จอมทอง
ตั8งอยูห่ มู่ที$ 11
3. โรงเรี ยนวัดหนองสุ ทธะ ตั8งอยูห่ มู่ที$ 12
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย
จํานวน 3 แห่ง
2.2.2 สถาบันและองค์ การทางศาสนา
ประชากรทั8งตําบลห้วยป่ าหวายนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวดั จํานวน 8 แห่ง
1. วัดเขตสว่าง
หมู่ที$ 2
2. วัดหนองโป่ ง
หมู่ที$ 5
3. วัดหนองถ่านเหนือ
หมู่ที$ 6
4. วัดบ้านโพธิG
หมู่ที$ 7
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5. วัดใหม่สุวรรณโณ
หมู่ที$ 10
6. วัดศรี จอมทอง
หมู่ที$ 11
7. วัดหนองสุ ทธะ
หมู่ที$ 12
8. วัดดอยหิ นปูน
หมู่ที$ 13
2.2.3 การสาธารณสุ ข
- สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดนํ8า ร้อยละ 100
2.2.4 ความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สิน
- จุดตรวจประจําตําบล จํานวน 1 แห่ง
2.2.5 การโทรคมนาคม
ตําบลห้วยป่ าหวายมีโทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 5 แห่ ง หมู่ที$ 1,4,6,8 และหมู่ที$ 11
2.2.6 การไฟฟ้า
- มีการไฟฟ้ าใช้ทุกหมู่บา้ น แต่ยงั ไม่ครบทุกครัวเรื อน
- ครัวเรื อนที$มีไฟฟ้ าใช้มี จํานวน 932 ครัวเรื อน
- ครัวเรื อนที$ไม่มีไฟฟ้ าใช้มี จํานวน 29 ครัวเรื อน โดยแยกเป็ นใช้ตะเกียง 5 ครัวเรื อน
ในหมู่ที$ 2 ใช้ไฟฟ้ าโดยต่อกับเพื$อนบ้าน 31 ครัวเรื อน ในหมู่ที$ 4,5,6,7,8,10,12 และ
หมู่ที$ 14
2.2.7 แหล่ งนํา, สร้ างขึน,
- ประปาหมู่บา้ น
จํานวน 16 แห่ง
- บ่อบาดาล
จํานวน 78 แห่ง
- บ่อนํ8าตื8น
จํานวน 255 แห่ง
- ถังคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จํานวน 15 ถัง
- ถังไฟเบอร์
จํานวน 68 ถัง
- สระนํ8า
จํานวน 55 แห่ง
- ห้วย
จํานวน 2 แห่ง
- คลองชลประทาน
จํานวน 2 แห่ง
- คลองจัดทํา
จํานวน 3 แห่ง
- อ่างเก็บนํ8า
จํานวน 1 แห่ง
- ฝาย
จํานวน 5 แห่ง
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2.3 ศักยภาพในตําบล
2.3.1 จํานวนบุคลากร จํานวน 28 คน
ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล 4 คน
ตําแหน่งในฝ่ ายตรวจสอบภายใน
1 คน
ตําแหน่งในส่ วนการคลัง
4 คน
ตําแหน่งในส่ วนโยธา
3 คน
ตําแหน่งในส่ วนการศึกษา
1 คน
ตําแหน่งในส่ วนการเกษตร
1 คน
ตําแหน่งในส่ วนสาธารณสุ ข
1 คน
ตําแหน่งลูกจ้างประจํา
1 คน
ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
5 คน
ตําแหน่งพนักงานจ้างทัว$ ไป
7 คน
2.3.2 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
14 คน
ปริ ญญาตรี
13 คน
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3 คน
2.3.3 รายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
รายได้ประจําปี งบประมาณ 2553
จํานวน 18,963,313.09 บาท แยกเป็ น
1.1 รายได้ที$ทอ้ งถิ$นจัดเก็บเอง
จํานวน 993,845.48 บาท
1.2 รายได้จากภาษีทอ้ งถิ$นที$รัฐบาลจัดเก็บให้
จํานวน 12,526,710.76 บาท
1.3 รายได้จากเงินอุดหนุน
จํานวน 5,442,756.- บาท
2.4 ผลการพัฒนาท้ องถินในระยะทีผ่ านมา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวายได้ดาํ เนิ นการพัฒนา ปรับปรุ งท้องถิ$น แก้ไขปั ญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาของ อบต.โดยในปี 2553 ดังนี8
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริมและการจัดสวัสดิการสั งคม
- โครงการเบี8ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการเบี8ยยังชีพคนพิการ
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการสงเคราะห์คนพิการผูด้ อ้ ยโอกาสและผูย้ ากไร้
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผูป้ ระสบสาธารณภัย
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการฝึ กอบรมเพื$อเพิ$มประสิ ทธิ ภาพผูส้ ู งอายุตาํ บลห้วยป่ าหวาย
จํานวน 1 โครงการ
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2. แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริมการบริการด้ านสาธารณสุ ขและการเสริมสร้ างสุ ขภาวะทางกายและจิตใจ
ของประชาชน
- โครงการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการพัฒนางานสาธารณสุ ขมูลฐานในเขต อบต.ห้วยป่ าหวาย
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั8งอุปกรณ์ออกกําลังกาย ม.11
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั8งอุปกรณ์ออกกําลังกาย ม.12
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการส่ งเสริ มการกีฬาเพื$อห่างไกลยาเสพติด (ซื8 ออุปกรณ์กีฬา)
จํานวน 1 โครงการ
3. แนวทางการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน, ฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- โครงการก่อสร้างลาน คสล.รอบบริ เวณภายใน อบต.
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการจัดซื8 อโคมไฟสาธารณะ โคมคู่ 76 ชุด
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมฝายกั8นนํ8าพร้อมประตูเปิ ด – ปิ ด
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการขยายเขตประปา บริ เวณบ้านนางสมบัติ ต๊ะทองดี หมู่ที$ 2
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการขยายเขตไฟฟ้ า บริ เวณบ้านนายจันดี ไผทรัตน์ หมู่ที$ 4
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชบัญหาร หมู่ที$ 5
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที$ 6
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการติดตั8งเสาไฟฟ้ าแรงตํ$าพร้อมพาดสายดับ
จํานวน 1 โครงการ
บริ เวณบ้านนายหริ$ ง ไผทรัตน์ หมู่ที$ 6
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริ เวณบ้านนายพุด พานทอง หมู่ที$ 7
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการติดตั8งไฟฟ้ าสาธารณะ บริ เวณถนนสายหนองคณฑี-บ้านแพะ จํานวน 1 โครงการ
หมู่ที$ 8
- โครงการย้ายเสาไฟฟ้ า บริ เวณบ้านนายพยอม ยอดปิ$ น หมู่ที$ 9
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการติดตั8งไฟฟ้ าสาธารณะ บริ เวณบริ ษทั สามัคคีผลิตภัณฑ์ฯ
จํานวน 1 โครงการ
ถึงบริ ษทั เคมีแมน จํากัด หมู่ที$ 11
- โครงการขยายเขตไฟฟ้ าแรงตํ$าบริ เวณบ้านนายสมศักดิG อ่วมประเสริ ฐ จํานวน 1 โครงการ
หมู่ที$ 14
- โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ บริ เวณกลุ่มบ้านนายทองแดง
จํานวน 1 โครงการ
สี หราช หมู่ที$ 14
- โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมท่อ คสล. จํานวน 15 ท่อน พร้อมประตู
จํานวน 1 โครงการ
เปิ ด - ปิ ดระบายนํ8า หมู่ที$ 14
- โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาด 4x6 เมตร
จํานวน 1 โครงการ
บริ เวณบ้านนายบุญมี การะเวก หมู่ที$ 12
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- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที$ 2
จํานวน
- ค่าปรับปรุ งและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น
จํานวน
- ค่าปรับปรุ งและซ่อมแซมระบบระบายนํ8า
จํานวน
- ค่าปรับปรุ งและซ่อมแซมถนน
จํานวน
- โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บา้ น หมู่ที$ 1 – 14
จํานวน
- โครงการจัดซื8 อธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติไวนิล
จํานวน
4. แนวทางการพัฒนาสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชนและสั งคม
- โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บา้ นต้านยาเสพติด
จํานวน
- โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด
จํานวน
(หนองสุ ทธะคัพ)
- โครงการแข่งขันฟุตบอลบ้านโพธิG คพั หมู่ที$ 7
จํานวน
- โครงการแข่งขันฟุตบอลหนองถ่านเหนือคัพ หมู่ที$ 6
จํานวน
- โครงการอบรมสัมมนาสมาชิก อปพร. ต.ห้วยป่ าหวาย
จํานวน
- อุดหนุนกิจการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
จํานวน
- โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่
จํานวน
- โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จํานวน
- โครงการจัดซื8 อชุดตรวจสารเสพติดเบื8องต้น (แบบหยด)
จํานวน
5. แนวทางการพัฒนาการเพิมศักยภาพและการพัฒนาอาชี พของชุ มชน
- โครงการอบรมเพื$อเพิ$มประสิ ทธิ ภาพกลุ่มสตรี ตาํ บลห้วยป่ าหวาย
จํานวน
6. แนวทางการพัฒนาส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชนด้ านเศรษฐกิจ
- โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี จํานวน
7. แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริมและพัฒนาการศึกษา
- โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรี ยน
จํานวน
- โครงการอาหารเสริ ม (นม) สําหรับนักเรี ยน
จํานวน
- โครงการวันเด็ก
จํานวน
- โครงการทุนในการดําเนินชีวติ สําหรับนักเรี ยนเรี ยนดีแต่ยากจน
จํานวน
- โครงการปั จฉิ มนิเทศนักเรี ยนหนูนอ้ ยบัณฑิต
จํานวน
- โครงการศึกษาดูงานเพื$อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน
- โครงการแข่งขันกีฬาสี โรงเรี ยนในเขตตําบลห้วยป่ าหวาย
จํานวน
- โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อเนตรนารี โรงเรี ยนวัดบ้านโพธิG
จํานวน
- โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อเนตรนารี โรงเรี ยนวัดศรี จอมทอง
จํานวน

1
1
1
1
1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1
1
1
1
1
1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1
1
1
1
1
1
1
1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
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- โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อเนตรนารี โรงเรี ยนวัดหนองสุ ทธะ
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการค่ายเยาวชนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และสิ$ งแวดล้อม
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการจัดซื8 ออุปกรณ์การศึกษาขั8นพื8นฐาน
จํานวน 1 โครงการ
8. แนวทางการพัฒนาส่ งเสริ มศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีทางด้ านการเกษตร
- โครงการอบรมเพื$อเพิ$มประสิ ทธิ ภาพคณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯ
จํานวน 1 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
1. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ งแวดล้ อม
- โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะ
จํานวน 1 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื,นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ
1. แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริมอนุรักษ์ และฟื, นฟูวฒ
ั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสํ าคัญ
- โครงการส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการสื บสานและอนุ รักษ์ประเพณี สงกรานต์
จํานวน 1 โครงการ
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี ตกั บาตรดอกไม้ อ.พระพุทธบาท
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิ งหามหาราชินี
จํานวน 1 โครงการ
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
จํานวน 1 โครงการ
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี ตกั บาตรดอกไม้ จ.สระบุรี
จํานวน 1 โครงการ
2. แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
- อุดหนุนกิจการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ$นให้กบั วัดในเขตฯ จํานวน 1 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรและบุคลากรภาครั ฐสู่ การบริ หารจัดการทีดี
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิ ทธิภาพบุคลากรของท้ องถิน
- โครงการอบรมเพื$อเพิ$มประสิ ทธิ ภาพสมาชิกสภา อบต.
จํานวน 1 โครงการ
- ส่ งเสริ มการฝึ กอบรมเพื$อเพิ$มประสิ ทธิ ภาพให้พนักงานส่ วนตําบล/ลูกจ้าง จํานวน 1 โครงการ
2. แนวทางการพัฒนาการให้ บริการประชาชน
- โครงการซ่อมแซมรถนํ8าดับเพลิง
จํานวน 1 โครงการ
3. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาและปรับปรุ งเวปไซด์เพื$อประชาสัมพันธ์องค์กร
จํานวน 1 โครงการ
4. แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของ อปท. และประชาชนในการจัดทําแผนชุ มชน
- โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้ นและประชุมประชาคมตําบล
จํานวน 1 โครงการ
5. แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริมการเรียนรู้ การบริ หารจัดการทีดี
- เครื$ องมือเครื$ องใช้ในการปฏิบตั ิราชการ
จํานวน 43 โครงการ
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6. แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งสิ งแวดล้ อมองค์ กร
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.
- โครงการก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยบริ เวณหน้า อบต.
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเทียว
1. แนวทางการพัฒนาการประชาสั มพันธ์ การท่ องเทียว
- อุดหนุนโครงการทุ่งทานตะวัน ให้แก่ อ.พระพุทธบาท
*******************************************

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

จํานวน 1 โครงการ

บทที 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิน

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้ องถิน
3.1.1 นโยบายของรั ฐบาล
1) นโยบายเร่ งด่ วนในการดําเนินการปี แรก
- การสร้างความเชื$อมัน$ และกระตุน้ เศรษฐกิจในภาครวมเพื$อให้เกิดความเชื$อมัน$
แก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริ โภค
- การรักษาและเพิ$มรายได้ของประชาชน
- การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
- จัดตั8งคณะกรรมการรัฐมนตรี เศรษฐกิจและกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชน
เพื$อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
2) นโยบายความมันคงของรั ฐ
3) นโยบายสั งคมและคุณภาพชี วิต
- นโยบายการศึกษา
- นโยบายแรงงาน
- นโยบายด้านสาธารณสุ ข
- นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- นโยบายสวัสดิการสังคมและความมัน$ คงของมนุษย์
- นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
4) นโยบายเศรษฐกิจ
-นโยบายการบริ หารเศรษฐกิจมหภาค
-นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
-นโยบายปรับโครงสร้างพื8นฐานเพื$อยกคุณภาพชีวติ และเพิ$มความสามารถใน
การแข่งขัน
-นโยบายพลังงาน
-นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$ อสาร
-นโยบายที$ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม
-นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตถกรรม
-นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
-นโยบายการบริ หารจัดการบ้านเมืองที$ดี
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3.1.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที 10
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสั งคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญา
และการเรี ยนรู้
- การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู ้ เกิดภูมิคุม้ กัน
- การเสริ มสร้างสุ ขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั8งกายและใจ
และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที$น่าอยู่
- การเสริ มสร้างคนไทยให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
2) ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสั งคมให้ เป็ นรากฐาน
ทีมันคงของประเทศ
- การบริ หารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
- การสร้างความมัน$ คงของเศรษฐกิจชุมชน
- การเสริ มสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยูร่ ่ วมกันกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อมอย่างสันติและเกื8อกูล
3) ยุทธศาสตร์ การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยังยืน
- การปรับโครงสร้างการผลิตเพื$อเพิ$มผลิตภาพและคุณค่าของสิ นค้า
และบริ การบนฐานความรู ้และความเป็ นไทย
- การสร้างภูมิคุม้ กันของระบบเศรษฐกิจ
- การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที$เป็ นธรรมและการกระจายผล
ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็ นธรรม
4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพและการ
สร้ างความมันคงของฐานทรั พยากรและสิ งแวดล้ อม
- การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
- การสร้างสภาพแวดล้อมที$ดีเพื$อยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาที$ยง$ั ยืน
- การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ$น
5) ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ
- การเสริ มสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยและธรรมา
ภิบาลให้เป็ นส่ วนหนึ$งของวิถีการดําเนินชี วติ ในสังคมไทย
- เสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วม
ในการบริ หารจัดการประเทศ
- สร้างภาคราชการที$มีประสิ ทธิ ภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการ
บริ การแทนการกํากับควบคุม และทํางานร่ วมกับหุ น้ ส่ วนการพัฒนา
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- กระจายอํานาจการบริ หารจัดการประเทศสู่ ภูมิภาค ท้องถิ$น และ
ชุมชนเพิ$มขึ8นต่อเนื$อง
- ส่ งเสริ มภาคธุ รกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุ จริ ต และมีธรรมาภิบาล
- การปฏิรูปกฏหมาย กฎระเบียบ และขั8นตอน กระบวนการเกี$ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื$อสร้างความสมดุลในการจัดสรร
ประโยชน์จากการพัฒนา
- การรักษาและเสริ มสร้างความมัน$ คงเพื$อสนับสนุ นการบริ หารจัดการ
ประเทศสู่ ดุลยภาพและความยัง$ ยืน
3.1.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอําเภอพระพุทธบาท
วิสัยทัศน์ การพัฒนาอําเภอพระพุทธบาท
“แหล่งผลิตอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที$มีมาตรฐานและเกษตรกรรมที$กา้ วหน้าอย่างมีคุณภาพ พัฒนา
แหล่งท่องเที$ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี8ยงสังคมอยูด่ ีมีสุข”
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. การพัฒนาผลิตผลเกษตรปลอดภัย
2. การพัฒนาการท่องเที$ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสระบุรี
วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัด
“เป็ นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง และการท่องเที$ยวที$มีคุณภาพชั8นนําของประเทศ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื$อสังคมอยูด่ ีมีสุข”
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. การพัฒนาผลิตผลเกษตรปลอดภัย
2. การพัฒนาการท่องเที$ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
“เป็ นผูน้ าํ ในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที$ยวทางวัฒนธรรมและสิ$ งแวดล้อมที$ปลอด
มลภาวะ มีการพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื$อง”
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. การปรับโครงสร้างการผลิตและการยกระดับเทคโนโลยีเพื$อเพิ$มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม
2. การอนุ รักษ์ฟ8ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม
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3. การปรับคุณภาพและโครงสร้างการท่องเที$ยวให้สมดุลและสามารถแข่งขันได้อย่างยัง$ ยืน
4. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวติ
5. การพัฒนาการเกษตรแบบดั8งเดิมให้เป็ นการเกษตรที$มีความสะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ
6. การบริ หารจัดการ การเชื$ อมโยงคมนาคมและบริ การระหว่างภาค (Logistics)
3.1.5 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยป่ าหวาย
1. นโยบายด้ านโครงสร้ างพืน, ฐาน
- ดําเนิ นการแก้ปัญหาเกี$ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ได้แก่ การคมนาคม การระบายนํ8า
การไฟฟ้ า และการผังเมือง ให้ครอบคลุมในทุกหมู่บา้ น
2. นโยบายด้ านแหล่ งนํา,
- จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ8าสําหรับการอุปโภคและบริ โภค รวมทั8งนํ8าเพื$อการเกษตร เพื$อให้ประชาชนมี
นํ8าใช้อย่างเพียงพอ และจะบริ หารจัดการเรื$ องนํ8าให้มีประสิ ทธิ ภาพให้ตรงกับความต้องการของพี$นอ้ งประชาชน
มากที$สุด
3. นโยบายด้ านเศรษฐกิจ
- ส่ งเสริ มการประกอบอาชี พและการเพิ$มรายได้แก่ประชาชน รวมทั8งสนับสนุ นและส่ งเสริ มกลุ่มอาชี พ
ต่าง ๆ เพื$อให้พี$นอ้ งประชาชนมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี$ดีข8 ึน
4. นโยบายด้ านสั งคม
- ส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์ ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการจัดสรรโดยทัว$ ถึงทุกหมู่บา้ น
- ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนและป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด
- ส่ งเสริ มความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน และการช่วยป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที$อาจจะเกิดขึ8นทุกเวลา
5. นโยบายด้ านสาธารณสุ ข
- ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาเกี$ ยวกับสุ ขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุ มและป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่อ
- ส่ งเสริ มให้มีการออกกําลังกาย และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื8นบ้าน และกีฬาสากล
- ส่ งเสริ มการดําเนิ นงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข และประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุ ข
ทุกด้าน เพื$อให้ประชาชนมีสุขภาพที$ดี
6. นโยบายด้ านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาทั8งในระบบและนอกระบบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยให้
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ$น ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ให้เจริ ญก้าวไกลเหมาะสมกับท้องถิ$น
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- ส่ งเสริ มและสนับสนุ นอาหารกลางวันและอาหารเสริ ม(นม) ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และโรงเรี ยนใน
ระดับ ป.1- ป.6 ให้ได้รับอย่างทัว$ ถึง 100 %
- ส่ งเสริ มสนับสนุ นและรักษาไว้ซ$ ึ งประเพณี อนั ดี งามของท้องถิ$ น ส่ งเสริ มและบํารุ งศาสนา ส่ งเสริ ม
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ$น
7. นโยบายด้ านการเมืองการบริหาร
- ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย รับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนในการดําเนิ นการต่าง ๆ
ส่ งเสริ มองค์ก รชุ ม ชน ประชาคม โดยให้ชุม ชนมี ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ตลอดจนการตรวจสอบการ
ดําเนินการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
- พัฒนาและปรับปรุ งระบบการให้บริ การแก่ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ ว
- จะบริ หารงบประมาณและแก้ไขปั ญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
- จะบริ หารงาน อบต.ห้วยป่ าหวาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
8. นโยบายด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
- แก้ไขปั ญหาเกี$ยวกับการดูแลและบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดหาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์และแหล่งที$กาํ จัดขยะในพื8นที$และนอกพื8นที$ เพื$อเป็ นการแก้ไขปั ญหาเรื$ องขยะ
ในชุมชน
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลียนแปลงทีมีผลต่ อการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของประชาชนในท้ องถิน
⇒ พื8นที$เป้ าหมายและกลุ่มเป้ าหมาย 1 ตําบล 14 หมู่บา้ น
⇒ ขอบข่ายและปริ มาณของปั ญหา
1. ปัญหาด้ านการพัฒนาคุณภาพชี วติ
1.1 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไข้เลือกออกและพาหะนําโรคอื$น ๆ
1.2 ประชาชาชนในพื8นที$ยงั ขาดความรู ้เรื$ องการป้ องกันและกําจัดโรคติดต่อ
1.3 ประชาชนในพื8นที$ยงั ปะสบปั ญหาด้านสาธารณสุ ขมูลฐาน
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1.4 ปั ญหาการบริ การสาธารณสุ ขยังไม่ครอบคลุมทัว$ ถึง
1.5 ปั ญหาด้านการคมนาคมไม่สะดวก เกิดจากถนนภายในหมู่บา้ นและถนนเชื$ อม
ระหว่างหมู่บา้ นเป็ นถนนลูกรังชํารุ ดมีฝนละออง
ุ่
สภาพเป็ นหลุมเป็ นบ่อและถนนที$ไปสู่
แหล่งผลิตการเกษตรยังมีไม่เพียงพอและสภาพไม่ดีพอ
1.6 ปั ญหาด้านสาธารณูปโภคการไฟฟ้ ายังเข้าไม่ถึงทุกหลังคาเรื อนโดยเฉพาะไฟฟ้ า
สาธารณะตามจุดต่าง ๆ ของทุกหมู่บา้ นยังไม่เพียงพอในการให้แสงสว่างเวลากลางคืน
ตลอดจนการขยายเขตไฟฟ้ าตามความเติบโตของชุมชน
1.7 ปั ญหาด้านการโทรคมนาคมเนื$องจากโทรศัพท์สาธารณะในเขตตําบลห้วยป่ าหวายยัง
มีไม่ทวั$ ถึงทุกหมู่บา้ น
หมู่บา้ นที$มีก็ยงั ไม้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเมื$อ
เทียบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั
1.8 ปั ญหาขาดแคลนภาชนะในการกักเก็บนํ8าฝน
1.9 ปั ญหาระบบประปายังเข้าไม่ทวั$ ถึงทุกหมู่บา้ น หมู่บา้ นที$มีประปาแล้วที$ยงั ขยายไม่
ทัว$ ถึงทุดกครัวเรื อน
1.10 ปั ญหาการขาดแคลนนํ8าสะอาดสําหรับดื$มและใช้ยงั ไม่เพียงพอตลอดปี
1.11 ปั ญหาการขาดแคลนแหล่งนํ8าเพื$อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1.12 ปั ญหาแหล่งนํ8าตามธรรมชาติต8ืนเขิน
1.13 ขาดสวัสดิการผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการดูแล
1.14 ขาดการส่ งเสริ มสวัสดิการและนันทนาการ
1.15 ปั ญหาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1.16 ปั ญหาสาธารณภัย
1.17 ปั ญหาขาดเงินทุนในการประกอบกิจการของกลุ่มต่าง ๆ
1.18 ปั ญหาการว่างงานตามฤดูกาล
2. ปัญหาด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
2.1 ขาดการบํารุ งและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม
2.2 การกําจัดขยะมูลฝอยยังไม่เป็ นระเบียบ
2.3 ปั ญหามลภาวะเป็ นพิษ ฝุ่ นละอองและนํ8าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. ปัญหาด้ านการส่ งเสริมอนุรักษ์ ฟื,นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญา ท้ องถิน
3.1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ในท้องถิ$นขาดการฟื8 นฟู
3.2 ไม่มีการฟื8 นฟูภูมิปัญญาท้องถิ$น
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4. ปัญหาด้ านการพัฒนาองค์ กรและบุคลากรภาครั ฐสู่ การบริหารจัดการทีดี
4.1 ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรที$มีความเชี$ยวชาญเฉพาะด้าน
4.2 ปั ญหาการขาดแคลนเครื$ องมือเครื$ องใช้ที$ทนั สมัย
4.3 พนักงานส่ วนตําบล/ลูกจ้าง ยังขาดความรู ้ในการบริ หารจัดการ
5. ปัญหาด้ านการพัฒนาด้ านส่ งเสริมพัฒนาการท่ องเทียว
5.1 ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที$ยวอย่างต่อเนื$อง
5.2 ขาดการส่ งเสริ มการพัฒนาแหล่งท่องเที$ยว
6. ปัญหาด้ านการส่ งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสั งคม
6.1 ราษฎรไม่สนใจและไม่เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมือง
6.2 ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที$ถูกต้อง
3.2.2 การคาดการณ์ แนวโน้ มทิศทางการเปลียนแปลงของปั ญหาและสถานการณ์ ในอนาคต
1. ด้ านการพัฒนาคุณภาพชี วติ
1.1 จัดหาวัสดุครุ ภณั ฑ์ จัดซื8 อนํ8ายาเคมี ทรายอะเบทนํ8ามันผสมนํ8ายาเพื$อกําจัดลูกนํ8ายุงลาย
1.2 จัดหน่วยงานสาธารณสุ ขให้ความรู ้เพื$อป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ให้แก่ราษฎร
และจัดหาเวชภัณฑ์ยา
1.3 จัดการด้านสาธารณสุ ขมูลฐานให้ดีข8 ึน
1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรี ตภายในหมู่บา้ นและถนนลาดยางเชื$ อมระหว่างหมู่บา้ นและถนนลูกรัง
รวมทั8งปรับปรุ ง ซ่อมแซมบํารุ งรักษาให้ใช้การได้ดี
1.5 ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะให้ทงั$ ถึงทุกหมู่บา้ นและขยายไปตามความเจริ ญเติบโตของชุ มชน
1.6 ขยายตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะให้ทวั$ ถึงทุกหมู่บา้ นและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.7 สร้างถังและจัดหาภาชนะกักเก็บนํ8าฝนภายในหมู่บา้ น
1.8 ขยายเขตประปาภายในหมู่บา้ นให้ทว$ั ถึง
1.9 จัดทําระบบกรองนํ8าให้สะอาด
1.10 ขุดลอกแหล่งนํ8าธรรมชาติที$ต8ืนเขิน
1.11 สนับสนุนและส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมให้ทดั เทียมกับ
ประชาชนทัว$ ไป
1.12 สนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนแล่นกีฬา
1.13 ส่ งเสริ มความเข้มแข็งชุ มชน การป้ องกันและการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
1.14 สนับสนุนและส่ งเสริ มการศึกษาของโรงเรี ยนในเขตพื8นที$
1.15 จัดฝึ กอบรมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริ มให้แก่ราษฎร
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1.16 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี8ยตํ$าโดยมีคณะกรรมการที$เป็ นตัวแทนประชาชนบริ หาร
กองทุนกันเอง
1.17 ดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ8าเพื$อการเกษตร
1.18 สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร
2. ด้ านการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
2.1 จัดหาที$ทิ8งขยะและสิ$ งปฏิกลู ความสะอาด และสภาพแวดล้อมของชุมชน
2.2 จัดให้มีการอบรมความรู ้การระวัง ความคุมมลภาวะทางนํ8าและอากาศเป็ นพิษ ฝุ่ นละอองใน
พื8นที$ใกล้เขตอุตสาหกรรม
2.3 ส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในชุมชน
3. ด้ านการส่ งเสริมอนุรักษ์ ฟื,นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้ องถิน
3.1 ส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อย่างต่อเนื$อง
3.2 ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ$น
4. ด้ านการพัฒนาองค์ กรและบุคลากรภาครัฐสู่ การบริ หารจัดการทีดี
4.1 จัดอบรมและส่ งเสริ มการศึกษาหาความรู ้แก่พนักงานส่ วนตําบลและพัฒนาบุคลากรอย่าง
สมํ$าเสมอเพื$อเพิ$มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
4.2 จัดการฝึ กอบรมเพื$อเพิ$มประสิ ทธิ ภาพแก่สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
4.3 จัดหาวัสดุ / ครุ ภณั ฑ์ / อุปกรณ์ในการให้บริ การประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ด้ านส่ งเสริมการท่ องเทียว
5.1 สร้างระบบเสริ มสร้างความปลอดภัยของแหล่งท่องเที$ยว
5.2 ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์การท่องเที$ยวอย่างต่อเนื$ อง
6. ด้านการส่ งเสริ มพัฒนาประชาธิ ปไตยและกระบวนการประชาสังคม
6.1 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ$นอย่างต่อเนื$ อง
6.2 สนับสนุนด้านการศึกษาอบรมให้ความรู ้แก่ผนู ้ าํ ท้องถิ$นเพื$อเพิ$มศักยภาพในการบริ หาร

20
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของท้ องถิน
การวิเคราะห์
สภาพการณ์
1. มีภารกิจชัดเจนในด้านการบริ หารจัดการ การส่ งเสริ มและการพัฒนาท้องถิ$นให้มี
จุดแข็ง S
ศักยภาพในการให้บริ การสาธารณะ
( Strength )

จุดอ่ อน W
( Weakness )

โอกาส O
( Opportunity )

อุปสรรค T
( Threat )

2. มีบุคลากรที$มีความรู ้ความสามารถในการใช้เครื$ องใช้สาํ นักงานและเทคโนโลยี
3. มีแหล่งนํ8าตามธรรมชาติและอยูใ่ นเขตชลประทาน ที$สามารถพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนได้
4. มีสภาพพื8นที$เหมาะแก่การเพาะปลูกและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5. ผูน้ าํ ท้องถิ$น ผูน้ าํ ชุมชน และข้าราชการในพื8นที$ร่วมแรงร่ วมใจพัฒนาพื8นที$ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
1. การคมนาคมภายในหมู่บา้ นยังไม่สะดวก เนื$องจากถนนส่ วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน
ยังเป็ นถนนลูกรังและหิ นคลุกจํานวนมาก
2. การพัฒนาแหล่งนํ8าและระบบชลประทานยังไม่คลอบคลุมและทัว$ ถึง
3. ขาดการบริ หารจัดการเพื$อพัฒนาแหล่งท่องเที$ยวอย่างเป็ นระบบ
4. ขาดการติดต่อประสานงานที$ดีในการทํางาน
5. การรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง
1. รัฐบาลกระจายอํานาจและงบประมาณเพื$อการพัฒนาให้กบั องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ$นมากขึ8น
2. มีสถาบันการเงินชุมชนและศูนย์สาธิ ตการตลาดเพื$อชุมชน นําไปสู่ชุมชนที$
เข้มแข็ง
3. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
5. มีการส่ งเสริ มทุนในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บา้ น, กลุ่มออมทรัพย์เพื$อการ
ผลิตและธุรกิจชุมชนอื$น ๆ
1. มีขอ้ จํากัดด้านงานประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นในการสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มการพัฒนาท้องถิ$น
2. เกิดภาวะเงินเฟ้ อ เนื$องจากราคาสิ นค้าและนํ8ามันมีราคาแพงขึ8นเรื$ อย ๆ
3. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย เป็ นต้น ทําให้ผลผลิตทาง
การเกษตรได้รับความเสี ยหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อน
4. ประชาชนมีอคติและความไม่เชื$อมัน$ ในการบริ หารงานของ อบต.
5. ขาดการประชาสัมพันธ์ที$ดีในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
6. ข้อจํากัดด้านระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ

บทที 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาท้ องถิน
“เศรษฐกิจก้ าวไกล
ใส่ ใจการศึกษา
ชาวประชาอยู่ดีมีสุข”

พัฒนาโครงสร้ างพืน, ฐาน

สื บสานวัฒนธรรมและศาสนา

4.2 พันธกิจ
1. ปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้างพื8นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน เพื$อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ$น
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถพึ$งตนเองได้
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุ ข เพื$อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
พร้อมทั8งอนุรักษ์และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ$น
4. ควบคุมและกําจัดขยะมูลฝอย สิ$ งปฏิกลู และมลภาวะต่าง ๆ รวมถึงมีการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อมเพื$อการพัฒนาท้องถิ$นอย่างยัง$ ยืน
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื$อการบริ หารและการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง$ ขึ8น
6. การสร้างระบบการบริ หารจัดการที$ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบ เพื$อให้เกิดความโปร่ งใสในการบริ หารและการปกครอง
4.3 จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนา
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกสบายและทัว$ ถึง
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอและทัว$ ถึง
3. เพื$อพัฒนาให้ประชาชนมีมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ$งตนเองได้
4. สงเคราะห์ผดู ้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื8 อเอดส์
5. พัฒนาการศึกษาให้ทวั$ ถึง
6. ส่ งเสริ มให้ประชาชนรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี อันดีงามให้คงไว้เป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ$นต่อไป
7. เพื$อให้ประชาชนมีการกําจัดขยะมูลฝอยและนํ8าเน่าเสี ยได้อย่างถูกวิธี
8. ส่ งเสริ มให้ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารให้ทนั สมัย รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
10. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ$น

จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาท้ องถิน
จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาท้ องถิน
(Goals)
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความ
สะดวกสบายและทัว$ ถึง

ตัวชี,วดั (KPIs)

ข้ อมูลพืน, ฐาน
(Baseline Data)
1. ร้อยละของถนนที$มีความ
1. การคมนาคม
สะดวกในการสัญจร
สะดวกร้อยละ 80
ของถนนทุกสาย
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง 1. ร้อยละของครัวเรื อนที$มี
1. ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า
เพียงพอและทัว$ ถึง
ไฟฟ้ าใช้
ใช้ร้อยละ 95 ของ
ครัวเรื อนทั8งหมด
2. ร้อยละของครัวเรื อนที$มี
2. ครัวเรื อนมี
นํ8าประปาใช้
นํ8าประปาใช้ร้อยละ
90 ของครัวเรื อน
ทั8งหมด
3. เพื$อพัฒนาให้ประชาชนมีมีอาชีพและรายได้ 1. ร้อยละของประชาชนในตําบล 1. ร้อยละ 90 ของ
เพียงพอสามารถพึ$งตนเองได้
ที$มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อ ประชาชนในตําบลที$มี
การเลี8ยงชีพ
อาชีพและรายได้
เพียงพอต่อการ
เลี8ยงชีพ
4. สงเคราะห์ผดู ้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ผูส้ ู งอายุ 1. ร้อยละของผูด้ อ้ ยโอกาสทาง 1. จํานวน
ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื8 อเอดส์
สังคม ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิด ผูด้ อ้ ยโอกาสที$ได้รับ
เชื8อเอดส์ ที$ได้รับจัดสรรเบี8ยยังชีพ เบี8ยยังชีพในปั จจุบนั
คิดเป็ นร้อยละ 98

เป้าหมาย(Targets)
ปี 55 ปี 56 ปี 57
81% 85% 90%

ปี 58
95%

ปี 59
100%

100%

96%

97%

98%

99%

100%

100%

96%

97%

98%

99%

100%

95%

91%

92%

93%

94%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ปี 55-59
100%

จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาท้ องถิน
จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาท้ องถิน
(Goals)
5. พัฒนาการศึกษาให้ทวั$ ถึง

ตัวชี,วดั (KPIs)

ข้ อมูลพืน, ฐาน
(Baseline Data)
ปี 55-59
1. ร้อยละของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 1. ร้อยละของศูนย์พฒั นา 100%
ของ อบต., โรงเรี ยนในเขตตําบล, เด็กเล็กของ อบต.,
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน ที$ได้รับการ โรงเรี ยนในเขตตําบล,
สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
ที$ได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณ คิดเป็ น
ร้อยละ 80
6. ส่ งเสริ มให้ประชาชนรักษาศิลปะ
1. ร้อยละของประชาชนที$ได้รับ 1. ร้อยละของประชาชน
100%
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี อันดีงามให้คงไว้
การส่ งเสริ มให้รักษาศิลปะ
ที$ได้รับการส่ งเสริ มให้
เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ$นต่อไป
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี อันดี รักษาศิลปะ วัฒนธรรม
งามให้คงไว้เป็ นเอกลักษณ์ของ
จารี ตประเพณี อันดีงาม
ท้องถิ$นต่อไป
ให้คงไว้เป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ$นต่อไป
คิดเป็ นร้อยละ 80
1. ร้อยละ 50 ของ
100%
7. เพื$อให้ประชาชนมีการกําจัดขยะมูลฝอยและ 1. ร้อยละของประชาชนมีการ
นํ8าเน่าเสี ยได้อย่างถูกวิธี
กําจัดขยะมูลฝอยและนํ8าเน่าเสี ยได้ ประชาชนมีการกําจัดขยะ
อย่างถูกวิธี
มูลฝอยและนํ8าเน่าเสี ยได้
อย่างถูกวิธี

เป้าหมาย(Targets)
ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58
85% 90% 95% 100%

ปี 59
100%

85%

90%

95%

100%

100%

60%

70%

80%

90%

100%

จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาท้ องถิน
จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาท้ องถิน
(Goals)
8. ส่ งเสริ มให้ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ$ งแวดล้อม

ตัวชี,วดั (KPIs)
1. จํานวนครั8งในการจัดกิจกรรม

ข้ อมูลพืน, ฐาน
(Baseline Data)
1. จัดกิจกรรมปลูกป่ า/
อบรมให้ความรู ้กบั
ประชาชน จํานวน 1
ครั8ง/ปี

1. ประชาชนที$มีช่องทาง
ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ที$ทนั สมัย คิดเป็ นร้อยละ
70 ของจํานวนประชากร
ทั8งหมด
1. ร้อยละของประชาชนที$มีส่วน 1. ร้อยละของประชาชน
ร่ วมในเวทีประชาคมเพื$อระดม
ที$มีส่วนร่ วมในเวที
ความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ$น ประชาคมเพื$อระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ$น คิดเป็ นร้อยละ 60
ของจํานวนประชากร
ทั8งหมด

ปี 55-59
5 ครั8ง

เป้าหมาย(Targets)
ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58
1 ครั8ง 1 ครั8ง 1 ครั8ง 1 ครั8ง

ปี 59
1 ครั8ง

9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล 1. ร้อยละของประชาชนที$มี
ข่าวสารให้ทนั สมัย รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ช่องทางในการรับรู ้ข่าวสารที$
ทันสมัย

100%

75%

80%

85%

90%

100%

10. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ$น

100%

65%

75%

85%

95%

100%

บทที 5
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริ มและการจัดสวัสดิการสังคม
1.2 แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริ มการบริ การด้านสาธารณสุ ขและเสริ มสร้างภาวะ
ทางกายและจิตใจของประชาชน
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื8นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.4 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ
1.5 แนวทางการพัฒนาการเพิ$มศักยภาพและการพัฒนาอาชีพของชุมชน
1.6 ด้านการพัฒนาแหล่งนํ8า
1.7 แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษา
1.8 แนวทางการพัฒนาศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร

สํานักงานปลัด
ส่ วนสาธารณสุ ข
ส่ วนโยธา
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด, ส่ วนการเกษตร
ส่ วนโยธา
ส่ วนการศึกษา
ส่ วนการเกษตร

ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม

2.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม
2.2 แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและสิ$ งแวดล้อม

ส่ วนสาธารณสุ ข
ส่ วนสาธารณสุ ข

ยุทธศาสตร์ ที 3 ส่ งเสริมอนุรักษ์ ฟื,นฟูศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้ องถิน

3.1 แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริ มอนุรักษ์และฟื8 นฟูวฒั นธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวันสําคัญ
3.2 แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริ มศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
3.3 แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ$น

ส่ วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาคุณภาพชี วติ

ส่ วนการศึกษา
ส่ วนการศึกษา

บทที 5
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพบุคลากรของท้องถิ$น
แนวทางการพัฒนาการให้บริ การประชาชน
แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการที$ดี
แนวทางการพัฒนาการพัฒนาปรับปรุ งสิ$ งแวดล้อมองค์กร

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที 4 การพัฒนาองค์ กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่ การบริ หารจัดการทีดี

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ทุกส่ วน
ทุกส่ วน
สํานักงานปลัด
ทุกส่ วน
ส่ วนโยธา

ยุทธศาสตร์ ที 5 การพัฒนาการท่ องเทียว

5.1 แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที$ยว
5.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที$ยวอย่างเป็ นระบบและบูรณาการ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ ที 6 การพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการทางสั งคม

6.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบการให้บริ การและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
6.2 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชา
สังคม

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

บทที 6
การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
6.1 องค์ กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวายได้มีการแต่งตั8งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย ประกอบด้วย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ การบริ หารส่ วนตําบลห้ วยป่ าหวาย
1. นายขวัญชัย
เตียงนิล
ตําแหน่ง ประธานสภา อบต.
ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา
นันทภู
ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
กรรมการ
3. นางไพเลาะ
หยวกฉิ มพลี ตําแหน่ง ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
4. นายพายัพ
ม่วงคง
ตําแหน่ง ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
5. นายพินิจ
พูณพิพฒั น์
ตําแหน่ง เกษตรประจํา ต.ห้วยป่ าหวาย
กรรมการ
6. นายบุญจันทร์
ราวีศรี
ตําแหน่ง พัฒนากรประจํา ต.ห้วยป่ าหวาย กรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์
อินทร์ พรหม ตําแหน่ง ผอ.โรงเรี ยนวัดบ้านโพธิG
กรรมการ
8. นางสุ พตั รา
เจียมจิตร
ตําแหน่ง หัวหน้าสถานี อนามัยห้วยป่ าหวาย กรรมการ
9. นายวินตั ร
อินทร์ นอ้ ย
ตําแหน่ง ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายวิสูตร
หยวกฉิ มพลี ตําแหน่ง ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายณชนวรรษ
ยอดเพ็ง
ตําแหน่ง เลขานุการสภา อบต.
กรรมการ
โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีอาํ นาจหน้าที$ดงั นี8
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ$ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ$น เพื$อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ$นเสนอต่อสภาท้องถิ$น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ$นทราบโดยทัว$ กันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั8ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั8งนี8ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั8งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพื$อช่วยปฏิบตั ิงานตามที$เห็นสมควร
6.2 วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย ประกอบด้วย 3
ส่ วน คือ
1. ส่ วนปั จจัยนําเข้า อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผูป้ ระเมิน ผูถ้ ูกประเมิน และเครื$ องมือในการ
ประเมินผล ฯลฯ ซึ$ งเครื$ องมือที$ใช้ในการประเมินแผนะยุทธศาสต์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยป่ าหวาย ได้แก่
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แบบรายงานที$ 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$น เป็ นการทบทวนว่าการ
จัดทําแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั8นตอนหรื อไม่
2. ส่ วนของกระบวนการติดตาม คือ ช่วงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ$น ซึ$ งได้
กําหนดเป็ นรายไตรมาส คือ ไตรมาสที$ 1 ตุลาคม – ธันวาคม, ไตรมาสที$ 2 มกราคม – มีนาคม, ไตรมาสที$ 3
เมษายน – มิถุนายน, ไตรมาสที$ 4 กรกฎาคม – กันยายน ในแต่ละปี ดดยการติดตามดังกล่าวเป็ นการคฃติดตามผล
ขั8นกลางของแผนยุทธศาสตร์ วา่ เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ$นที$ได้กาํ หนดไว้หรื อไม่ เครื$ องมือที$ใช้ในการ
ติดตามผลการดําเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานที$ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$น
ซึ$ งประกอบด้วยการติดตามการดําเนินงานของโครงการและการเปลี$ยนแปลงโครงการ
การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามโครงการที$ได้รับเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
3. ส่ วนของการประเมินผลลัพธ์ เป็ นการติดตามผลช่วงสุ ดท้ายหรื อเรี ยกว่า การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์
ซึ$ งจะแสดงให้เห็นว่าเมื$อสิ8 นสุ ดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที$ผา่ นมาในและปี เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที$ได้กาํ หนดไว้หรื อไม่ เครื$ องมือที$ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานที$ 3/1 แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
โดยมีเนื8อหาในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผูท้ ี$เกี$ยวข้องต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที 3/2) ความพึงพอใจของผูท้ ี$
เกี$ยวข้องต่อการดําเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี$ยนแปลของชุมชนตามตัวชี8วดั ที$เลือก (ผลจากแบบรายงาน
แบบที$ 3/3)
6.3 การกําหนดห้ วงระยะเวลาในการติดามและประเมินผล
โดยการกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการแต่ละโครงการ ๆ ละ 1 ครั8ง
แล้วรายงานและเสนอความคิดเห็นซึ$ งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ$น เพื$อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ$น
เสนอต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล และประกาศการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้ประชาชนในท้องถิ$นทราบโดยทัว$ กัน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั8ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
****************************************

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
( ปี 2555 – 2559 )

องค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยป่ าหวาย
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

