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บทท่ี 1 
บทนำ 

************************ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  ได้รับการจัดตั้ งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการสาธารณะต่างๆ การพัฒนาตำบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแทบทุกด้าน  โดยรัฐมุ่งหวัง เป็น
อย่างยิ่งจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 
ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเองภายใต้กฎหมายกำหนด  ตามกฎหมายต่างๆ อาทิ เช่น  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนที่ออกตามมา  ส่งผลให้ในปัจจุบันอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย  การวางแผน  การส่งเสริม การลงทุนพาณิชย 
กรรม  การท่องเที่ยว  การบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  อย่างไรก็ตามแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  
ดังนั้นการที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  “การวางแผนพัฒนา” ถือเป็นกลไกสำคัญประการแรก  ที่
จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
  ด้วยการที่การวางแผนมีความสำคัญ  5  ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและ
ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 
(3) ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  (4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่
ซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำ
ให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมายเป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  พัฒนาแรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขัน  และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี 
  ดังนั้น  การวางแผนจึงเป็นการพัฒนาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ปรารถนา  เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  (Where  we  are  to  where  we  
want  to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา  
กำหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์  ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ  
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า  “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา” 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 กำหนดให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมที่จะนำไปจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม พ.ศ. 2557-2561 เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารสวนตำบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
อำเภอ และแผนชุมชนเป็นนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคตภายใน 5 ปีข้างหน้า 
   การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการวิเคราะห์  รวบรวมสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยคราม  นำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเป็นเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน โดย
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้านนั้นๆ  ซึ่งมีตัวชี้วัดต่างๆ อันจะนำไปสู่การประเมินผลถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไชยคราม   
   ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
   (1)  คณะกรรมการพัฒนา อบต. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนด
แนวทางการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  อบต. รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
   (3) คณะกรรมการพัฒนา อบต. พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
อบต. 
   (4) ผู้บริหาร อบต.นำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอต่อสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  (5) ผู้บริหาร อบต.พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 

************************ 
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บทท่ี 2  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
************************ 

ข้อมูลสภาพทั่วไป 
1. ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอ ห่างจากอำเภอดอนสักประมาณ  25  กิโลเมตร  ได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  30  มีนาคม   2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  10  มกราคม   พ.ศ.  2539 
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2.   เนื้อที่ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามมีเนื้อที่ประมาณ  31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,375  ไร่  

ภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีภูเขาทางทิศใต้ของพ้ืนที่ พ้ืนดินมีความอุดม สมบูรณ์มีอาณาเขต
ติดต่อ   คือ 
 -   ทิศเหนือ  ติดต่อ  ทะเลอ่าวบ้านดอน   (หาดทรายแก้ว) 
 -   ทิศใต ้  ติดต่อ  ตำบลปากแพรก 
 -   ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลดอนสักและตำบลปากแพรก 
 -   ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลชลครามและตำบลท่าอุแท  อำเภอกาญจนดิษฐ์ 

3.   จำนวนหมู่บ้าน   มีทั้งหมด  5  หมู่บ้าน 
-    จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน      5  หมู่ 
-    จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  บางส่วน             -  หมู ่

4.   ประชากร/ครัวเรือน 
จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรรายหมู่บ้าน   ประจำปี  พ.ศ.  2556 

 
 

หมู่บ้าน 
 

จำนวนครัวเรือน 
จำนวน 

ประชากร 
(ชาย) 

จำนวน 
ประชากร 

(หญิง) 

จำนวน 
ประชากรทั้งหมด 

(คน) 
   หมู่ 1 บ้านศรีชัยคราม   
   หมู่ 2 บ้านวัดนอก   
   หมู่ 3 บ้านดอนตะเคียน 
   หมู่ 4 บ้านน้ำรอบ  
   หมู่ 5 บ้านเลียบ 

244 
129 
34 
100 
57 

379 
269 
60 
172 
98 

384 
 263 
 59 
 195 
111 

763 
532 
119 
367 
209 

รวม 564 978 1,012 1,990 
          ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน   อำเภอดอนสัก    จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
เฉลี่ย  64  คน/ตารางกิโลเมตร 

5.   อาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  ได้แก่  การทำสวนยางพาราปาล์มน้ำมัน  ส้มโอ 
มะพร้าว  ทำนาข้าว  ปลูกผัก  เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป 

6.   หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
 -   ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก(ปั๊มหลอด)  จำนวน  10 แห่ง 
 -   ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่  จำนวน  3  ฟาร์ม 
 -   นาเลี้ยงกุ้งขนาดเล็ก   จำนวน  16 ฟาร์ม 
 -   ลานปาล์ม    จำนวน  3 แห่ง 
 -   ฟาร์มเลี้ยงสุกร   จำนวน  2   ฟาร์ม 
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7.   การศึกษา 
 -   โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  2 แห่ง 
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  1 แห่ง 
 -   ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน  1 แห่ง 

8.   สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา 
 -   วัด     จำนวน  2 แห่ง  (ม. 2 , 3) 
 -   สำนักสงฆ ์    จำนวน  1 แห่ง  (ม. 1) 
 -   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ  (ประมาณ   ร้อยละ  99.5) 
9.   สาธารณสุข 

-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน   1 แห่ง  (ม.1) 
-   ศ.ส.ม.ช    จำนวน   5 แห่ง (ม.1- 5) 
-   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  จำนวนร้อยละ 99  
-   อสม.     จำนวน  30 คน  

10.   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -   หน่วยบริการประชาชนสายตรวจประจำตำบล  จำนวน  1 แห่ง (ม.1) 
 -   อปพร.        จำนวน  50 คน 
 -   ทีม  1  ตำบล  1  ทีมกู้ภัย    จำนวน  11 คน 

11.   การคมนาคม 
 -   มีถนนสายหลักภายในตำบล   6   สาย   คือ 
      1.   สายดินแดง – บ้านศรีชัยคราม   
      2.   สายบ้านศรีชัยคราม –  น้ำรอบ 
      3.   สายบ้านห้วยเสียด  -  ชลคราม 
      4.   สายท่าทอง – คีรีวงค ์
      5.   สายบ่อโพธิ์ – วัดนอก 
      6.   สายดอนดาน – ม.4  ดอนสัก 

 -   มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)  จำนวน   10    สาย  คือ 

                1.  สายท่าทอง-คีรีวงค์ ม.1 (บางส่วน)  ระยะทาง 650 เมตร 
      2.   สายชลประทาน – เขาหลาก  ม.1   ระยะทาง 1,260 เมตร 
      3.   สายทางแยกบ้านนายอรุณ – ร.ร วัดนอก ม.2 ระยะทาง 600 เมตร 
               4.   สายซอยมหาลาภ-วัดนอก  ม.2  (บางส่วน)  ระยะทาง  300    เมตร 
      5.   สายซอยในช่อง ม.2  (บางส่วน)   ระยะทาง 890 เมตร 
      6.   สายซอยวัดนอก-คลองท่าทอง  ม.2  ระยะทาง 290 เมตร 
      7.   สายซอยตาพรหม  ม.2 (บางส่วน)  ระยะทาง 300 เมตร 
      8.   สายดอนดาน  ม.4    ระยะทาง 400 เมตร 
      9.   สายทางแยกบ้านนายสุคนธ์  ม.4   ระยะทาง   300  เมตร 
      10.   สายบ้านนายดัด   ม.5    ระยะทาง 450 เมตร 
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 -   มีถนนลูกรัง  จำนวน  16  สาย  คือ 
1.   สายท่าทอง-คีรีวงค์  ม.1 (บางส่วน)   ระยะทาง 1,300 เมตร 

     2.   สายซอยสามัคคี ม.1    ระยะทาง 650   เมตร 
3.   สายซอยม่วงบาก   ม.1    ระยะทาง 500 เมตร  
4.   สายซอยบ้านนางยวนใจ-นายชูชาติ ม.1  ระยะทาง 460 เมตร 
5.   สายซอยตาพรหม  ม.2 (บางส่วน)  ระยะทาง 355 เมตร 
6.   สายซอยมหาลาภ-วัดนอก  ม.2 (บางส่วน)  ระยะทาง 1,650 เมตร      
7.   สายซอยในช่อง ม.2  (บางส่วน)   ระยะทาง 400 เมตร  
8.   สายซอยขุมทรัพย์  ม.2    ระยะทาง 650 เมตร 
9.    สายซอยบ้านนายมนตรี-ทุ่งลาด  ม.3   ระยะทาง 700 เมตร   
10.   สายซอยบางแตน  ม.3    ระยะทาง 720 เมตร 

 11.   สายชลประทาน-ทุ่งลาด  ม.4   ระยะทาง 1,525 เมตร 
12.   สายสวนปาล์ม-นายวิโรจน์ ม.4   ระยะทาง 1,700 เมตร 
13.   สายวังดินเหนียว-พังหาชี  ม.5   ระยะทาง 1,100 เมตร 
14.   สายชลประทาน-พังหาชี  ม.5   ระยะทาง 760 เมตร 
15.   สายชลประทาน-สวนปาล์ม ผญ.เศษ ม.5  ระยะทาง 600 เมตร 
16.   สายซอยบ้านนางมาลา  ม.5    ระยะทาง 400 เมตร  

12.   การโทรคมนาคม 
 -   ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล   จำนวน     1     แห่ง   (ม.1) 
 -   โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน     5     แห่ง 
 -   โทรศัพท์พ้ืนฐาน    จำนวน     40 หมายเลข 

13.   การไฟฟ้า 
 -   การบริการไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตำบลประมาณร้อยละ  98 

14.   แหล่งน้ำธรรมชาติ   
-   คลอง , ลำห้วย 

  1.   คลองท่าทอง 
  2.   คลองบางลาด 
  3.   คลองคราม 
  4.   ห้วยเขาหลาก 
 -   บึง   หนอง 
  1.   บึงพังหาชี 
  2.   หนองเพ็งเตา 
  3.   หนองสลึง 
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15.   แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 -   ฝาย     จำนวน     4   แห่ง 
 -   บ่อน้ำตื้น    จำนวน     60   แห่ง 
 -   สระน้ำ    จำนวน     20   แห่ง 
 -   ถังเก็บน้ำคอนกรีต   จำนวน         5    แห่ง 
 -   ประตูเปิด – ปิดน้ำ   จำนวน       2    แห่ง 
 -   ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  จำนวน       1    แห่ง 
 -   ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  จำนวน   2    แห่ง 
 -   คลองชลประทาน    จำนวน   1    สาย 

16.   ทรัพยากรธรรมชาติ 
 -   ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  มีทรัพยากรป่าไม้  บริเวณภูเขา  ป่า
ชายเลน  แหล่งน้ำธรรมชาติ  รวมทั้งสัตว์น้ำ 
 
ข้อมูลศักยภาพของท้องถิ่น  
 1.   โครงสร้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล    ประกอบด้วย 
       คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 
       -  นายก  อบต.                 1   คน    

      - รองนายก อบต.              2   คน                                       
                 - เลขานุการนายก  อบต.    1   คน 
     สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย   

     - ประธานสภา         1    คน   (ส.อบต.ม.3) 
     - รองประธานสภา    1    คน  (ส.อบต.ม.4) 
     - เลขานุการสภา      1    คน   (ปลัด อบต.) 
     - สมาชิก  อบต. 10   คน    (มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน) 

  
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  ปัจจุบันเป็น  อบต.  ขนาดกลาง แบ่งการบริหารใน

สำนักงานที่ทำการ  อบต.  ออกเป็น   3   ส่วน  ได้แก่ 
 1.   สำนักงานปลัด  อบต.  มีพนักงานส่วนตำบล    5    คน  พนักงานจ้าง   4   คน 
 2.   กองคลัง             มีพนักงานส่วนตำบล   4    คน  พนักงานจ้าง   1   คน 
 3.   ส่วนโยธา             มีพนักงานส่วนตำบล   1    คน    พนักงานจ้าง   2   คน  

2.   งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  รายรับ 
 ปีงบประมาณ  รายได้     เงินอุดหนุน      รวม 
      2553            7,973,638.-         3,471,324.-         11,444,962.-   
      2554           7,176,461.-         4,207,881.-  12,241,824.-   
      2555    8,748,690.-         4,016,965.-  12,765,655.-  
      2556  7,500,000.- 4,100,000.-  11,600,000.-  (ประมาณการ) 
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  รายจ่าย 
 ปีงบประมาณ   รวมรายจ่าย  
               2553   10,055,132.- 
     2554    8,652,929.- 
     2555   10,574,455.- 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 
 ผลการดำเนินงาน  ของ  อบต.  ในระยะเวลาที่ผ่านมา  ได้มีการดำเนินงานด้านต่างๆ  รวมทั้งสิ้น   
7  ด้าน   ได้แก่ 
 1.   การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
 2.   การดำเนินงานด้าน สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.   การดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 4.   การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี 
 5.   การดำเนินงานด้านสาธารณสุข 
 6.   การดำเนินงานด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.   การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ซึ่งผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  อัน
เนื่องมาจาก  ศักยภาพของ อบต. ทั้งทางด้านงบประมาณและบุคลากร  ซึ่งมีอยู่จำกัด  ผลการดำเนินงาน  และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในตำบล  นอกจากจะเป็นความรับผิดชอบของ อบต. โดยตรงแล้วยังขึ้นกับการประสานงาน
ระหว่าง อบต.  กับหน่วยงานอื่นๆ  ตลอดจนความร่วมมือของประชาชนในตำบลเป็นสำคัญ 
 
 

************************ 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม 

************************* 
หลักและแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอและแผนชุมชน 
 นโยบายรัฐบาลมีทั้งหมด  8  ด้าน  ประกอบด้วย   

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก ได้แก่  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย  ,  กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” , ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง , ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่าง
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  ,  เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ,  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและนานาประเทศ  ,  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงิน
เฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  ,   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกำลังซื้อภายในประเทศ สร้าง
สมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค , ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล   ,
 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ,  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน  , เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  ,  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าใน  ,  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   , จั ด ห า เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

2. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
3. นโยบายเศรษฐกิจ 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัด 
1. การผลิต  แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพครบวงจร 
2. การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
3. พัฒนาการเกษตรที่ทีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์,ประมง) 
4. การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง  มั่นคง  มั่งคั่ง  อย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       “สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่  ศูนย์กลางการเกษตรที่ครบวงจร และเป็นผู้นำการท่องเที่ยว
ที่ย่ังยืนในภูมิภาค”  มียุทธศาสตร์  4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ   (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว)อย่าง  
   มีเสถียรภาพ 
2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การสร้างความมั่นคงและความม่ังคั่งของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
4. การบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการและกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอดอนสัก 
      “ดอนสักเมืองน่าอยู่  อู่อาหารทะเลไทย ก้าวไกลการท่องเที่ยว”  โดยมีพันธกิจ  4  ประการ  คือ 
1. พัฒนาอำเภอสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. พัฒนาอำเภอสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
3. พัฒนาอำเภอให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมของเมืองชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
4. เป็นแหล่งผลิต อาหารทะเลและสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
 สภาพปัญหา 
  สภาพปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  สามารถสรุปได้เป็นด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 - เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก  ที่สำคัญคือทำสวนยางพาราและสวน
ปาล์มน้ำมัน  นอกจากนั้นยังมีการปลูกผัก ผลไม้  ได้แก่  แตงโม  ส้มโอ  มะเขือ  ข้าวโพด  ทุเรียน  เงาะ  
ลองกอง  มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น กุ้ง ซึ่งจะเลี้ยงในพ้ืนที่หมู่ที่  3 และมีการเลี้ยงสุกร ,ไก่และวัว  อยู่บ้างเล็กน้อย  
รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ  30,000  บาท/คน/ปี ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ  จึงเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ
นอกจากนี้ยังมีปัญหาผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน  รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ  ปุ๋ยและวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตรมีราคาแพง  รวมถึงบางครั้งโรคศัตรูพืชระระบาด กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
 2. ปัญหาด้านสังคม 
 - คุณภาพชีวิตของประชาชนบางครัวเรือนต่ำกว่ามาตรฐาน  ผู้ด้อยโอกาส เช่นผู้พิการขาดการสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในสังคมเท่าที่ควร  อปพร. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยไม่เต็มที่ 
 3. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ถนนที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรประมาณร้อยละ 30 ยังเป็นถนนลูกรัง หรือถนน
ดินทำให้ประสบความยากลำบากในการใช้งานช่วงฤดูฝน ประกอบกับถนนมักจะได้รับความเสียหายเมื่อเกิด
อุทกภัยหรือน้ำป่าไหลหลาก อย่างรุนแรงในบางครั้ง  จึงทำให้ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนอยู่บ่อยครั้ง  
นอกจากนั้นถนนยังไม่เชื่อมโยงตลอดท่ัวถึงทั้งตำบล 
 - ระบบประปายังไม่ครอบคลุมทั่วถึง  ระบบประปาใช้งานมาเป็นเวลานาน การใช้งานบางครั้งขัดข้อง 
น้ำประปาที่ผลิตได้บางครั้งขุ่น และบางครั้งน้ำไม่ไหล 
 - การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 - การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนยังไม่เพียงพอ 
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 4. ปัญหาแหล่งน้ำ 
 - น้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี  ขาดแหล่งน้ำจืดสำหรับทำการเกษตรในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ใกล้กับทะเล  นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รับน้ำ 
 5. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
 - การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของประชาชนและแกนนำต่างๆ ค่อนข้างน้อย การบริการประชาชน
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  เนื่องจากมีบุคลากรน้อยและขาดความรู้ความชำนาญในบางภารกิจ  ความไม่
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. 
 6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - ศิลปะ  ประเพณีท้องถิ่นขาดการสืบทอด ขาดการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น , เยาวชนปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาค่อนข้างน้อย ,ปัญหาคุณภาพการศึกษา 
 7. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 - การระบาดของโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ เช่นไข้หวัดนก  ไข้หวัด 2009 หรือการกลับมาระบาดใหม่ของง
โรคคอตีบ  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ ขาดความร่วมมือ  ขาดการประชาสัมพันธ์ ,การส่งเสริมการออกกำลังกายมีน้อย ,การให้ความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยไม่ทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 8. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 - หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน รกร้างไม่ได้รับการฟ้ืนฟู , การใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไป ทำให้ดิน
เสื่อม  และน้ำในลำคลองปนเปื้อน,พื้นที่ริมคลองถูกดักเซาะ, แหล่งป่าไม่ถูกทำลายบุกรุก,ขาดการส่งเสริม
สนับสนุน กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา  ของ  อบต.ไชยคราม 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามอันเป็นสภาพแวดล้อมภายใน  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม มีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ใน
การกำหนดการดำเนินงานในอนาคต  โดยใช้เทคนิค SWOT  analysis  ดังนี้ 

  จุดแข็ง   (Strengths : S) 
  1.  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  เป็น  อบต.ขนาดกลาง จำนวนประชากรและจำนวน
พ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบมีไม่มากทำให้สามารถรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดี และ
ใกล้ชิดประชาชน 
  2.   สมาชิกสภา  อบต.  และผู้บริหาร  อบต.  มีความสามัคคีไม่แตกแยกทำให้มีความร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป 
  3.  สภาพสังคมเป็นสังคมเกษตรกรรมชนบทประชาชนยังยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามไม่มีปัญหา
สังคมเสื่อมทราม   และปัญหาซับซ้อนต่างๆ   เหมือนในสังคมเมือง 
  4.  มีแหล่งน้ำ  ลำคลอง  ที่มีน้ำตลอดทั้งปีไหลผ่าน   สามารถใช้ในการเกษตร  และอุปโภค
โดยเฉพาะน้ำมาผลิตเป็นประปาได้ไม่ขาดแคลน 
  5.  เป็นพ้ืนที่ที่มีพืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ 
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จุดอ่อน  (Weaknesses  : W)    
  1.   เป็นพื้นที่รับน้ำที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกปี 
  2.   ปัญหางบประมาณและรายได้ของ  อบต.  มีน้อย  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างเต็มที ่
  3.   บุคลากรของ  อบต.  มีน้อยและขาดความรู้  ความเข้าใจในบางภารกิจ 
  4.   การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมีค่อนข้างมากทำให้สภาพดินและน้ำเสื่อมสภาพขาด
ความอุดมสมบูรณ ์
  5.   เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน  และเชื่อมโยงทั่วถึงกัน 
  6.   ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายขาดการฟ้ืนฟู 
  7.   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกละเลยไม่ให้ความสำคัญขาดการสืบทอด 

โอกาส (Opportunities : O) 
  1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  2546  ให้อำนาจหน้าที่แก่  อบต.  ในการดำเนินการด้านต่างๆ   ไว้หลากหลาย 
  2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริม  และสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้  อบต. 
  3. นโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของชุมชนหมู่บ้าน  ขจัดความยากจนส่งเสริมเศรษฐกิจ 
  4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดการเป็นศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร   การเป็นเมือง
น่าอยู่ การเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 

  อุปสรรค  (Threats : T) 
  1.   สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาผันผวนในปัจจุบันส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.   แรงงานคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในท้องถิ่น 
  3.   การแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
  4.   ความผันผวนของราคาสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร 
  5.   ราคาน้ำมันที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา 
  6.  การแตกความสามัคคีของคนในชาติ 
  7.  การเปลี่ยนผู้บริหารประเทศบ่อยครั้ง 
   

******************* 
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บทท่ี 4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

********************** 
4.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.ไชยคราม 
 “ไชยครามเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมภิบาล  ผสานเศรษฐกิจพอเพียง” 
4.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชน 
 2. บำรุง ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 3. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมทั้งของประชาชนใน   
พ้ืนทีแ่ละองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 5. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
 7. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน   ผูสู้งอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ 
 8. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำต่าง ๆ บรรเทา 
ปัญหาน้ำท่วม  น้ำในการเกษตร 
 9. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
         10. เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. คุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ได้มาตรฐานในระดับหนึ่ง 
 2. การประกอบอาชีพมั่นคง การรวมกลุ่มประกอบอาชีพมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ 
เพียงพอต่อการดำรงชีพ  ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น 
 3. การคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำ และการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั่วถึงเพียงพอและได้มาตรฐาน   
สะดวกรวดเร็ว 
 4. ประชาชน  อบต. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
ท้องถิ่นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม  มีการประสานงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมีการระดม 
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบติดตามประเมินผล 
 5. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ยังคงดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมถ่ายทอดให้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง 
 6. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  ได้รับการศึกษา  การเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งในระบบและนอกระบบ 
 7. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือพัฒนาอย่างทั่วถึง 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยืน การระบายน้ำต่างๆ มีความ 
สะดวกรวดเร็วขึ้น มีแหล่งน้ำในการเกษตรเพียงพอตลอดปี 
 9. ประชาชนปลอดภัยจากโรคร้ายแรง และโรคติดต่อ  มีสุขภาพแข็งแรง สุขอนามัยที่ดี 
          10. ประชาชนมีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

****************************
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(Kpls) 

ข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (targets) 
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. คุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ได้มาตรฐานใน
ระดับหนึ่ง 
 
 

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีความ
เป็นอยู่ดีกินดี 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ครัวเรือนทีมีความเป็นอยู่ดีกินดีร้อยละ 
90 ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ครัวเรือนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 95 

95% 
 

100% 

91% 
 

96% 

92% 
 

97% 

93% 
 

98% 

94% 
 

99% 

95% 
 

100% 

2. การประกอบอาชีพมั่นคง การ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดำรงชีพฐานะความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 
 

- ร้อยละของประชากรวัยทำงานที่
มีอาชีพมั่นคง 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายรับ
มากกว่ารายจ่าย 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
รวมกลุ่มอาชีพ 

- ประชากรวัยทำงานที่มีอาชีพมั่นคงร้อย
ละ 85  ของประชากรวัยทำงานทั้งหมด 
- ครัวเรือนที่มีรายรับมากกว่ารายจ่าย
ร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ครัวเรือนที่มีการรวมกลุ่มอาชีพร้อยละ
60 ของครัวเรือนทั้งหมด 

90% 
 

95% 
 

70% 
 

86% 
 

91% 
 

61% 
 

87% 
 

92% 
 

62% 
 

88% 
 

93% 
 

65% 
 

89% 
 

94% 
 

67% 

90% 
 

95% 
 

70% 

3. การคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำ 
และการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั่วถึง
เพียงพอและได้มาตรฐาน   
สะดวกรวดเร็ว 

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้า,
ประปาและโทรศัพท์ 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก ร้อย
ละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า,ประปาและ
โทรศัพท์ร้อยละ 90 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

95% 
 

95% 

91% 
 

91% 

92% 
 

92% 

93% 
 

93% 

94% 
 

94% 

95% 
 

95% 

 
 



15 

 

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

(Goals) 
ตัวชี้วัด 
(Kpls) 

ข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (targets) 
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

4. ประชาชน  อบต. หน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารและพัฒนา 
ท้องถิ่นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม  
มีการประสานงานที่ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมีการระดม 
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา การ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล 
  

- ร้อยละของหน่วยงานและองค์กร
ภาคต่างๆ ที่เข้าร่วมในการจัดทำ
ประชาคม การประชุมต่างๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.รวมถึง
การตรวจสอบ ติดจามประเมินผล 

- หน่วยงานกลุ่ม องค์กรต่างๆ มีส่วนใน
การทำประชาคม การประชุมต่างๆ ร้อย
ละ 60 ของหน่วยงานทั้งหมด 
 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.รวมถึงตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลร้อยละ 50 ของประชาชน
ทั้งหมด 

70% 
 
 
 

60% 

61% 
 
 
 

51% 

62% 
 
 
 

52% 

64% 
 
 
 

55% 

67% 
 
 
 

57% 

70% 
 
 
 

60% 

5. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น  ยังคงดำรงอยู่และสืบทอด
ต่อไป  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมถ่ายทอด
ให้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง 
  
 

- ร้อยละของประชาชนที่มาร่วมใน
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม  
ศาสนาของท้องถิ่น 
- ร้อยละของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 

- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีร้อยละ 65 ของ
ประชาชนทั้งหมด 
- ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นได้รับการสนับสนุน
ร้อยละ 60 ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหมด 

70% 
 
 

70% 

66% 
 
 

61% 

67% 
 
 

62% 

68% 
 
 

65% 

69% 
 
 

68% 

70% 
 
 

70% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(Kpls) 

ข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (targets) 
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

6. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  ได้รับ
การศึกษา  การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

- ร้อยละของเยาวชนและประชาชน
ที่ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ร้อยละของประชาชนที่มีช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้
ต่างๆ  

- เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ร้อยละ 90 ของทั้งหมด 
- ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ ช่องทางรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ร้อยละ  85 ของ
ประชาชนทั้งหมด 

95% 
 

90% 

91% 
 

86% 

92% 
 

87% 

93% 
 

88% 

94% 
 

89% 

95% 
 

90% 

7. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือพัฒนาอย่างทั่วถึง 

- ร้อยละของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
ช่วยเหลือและพัฒนา 

- เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการช่วยเหลือ 
พัฒนา ร้อยละ 90 

95% 
 
 

91% 
 
 

92% 
 
 

93% 
 
 

94% 
 
 

95% 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ยืน การระบายน้ำต่างๆ มีความ 
สะดวกรวดเร็วขึ้น มีแหล่งน้ำใน
การเกษตรเพียงพอตลอดปี 

- ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์ ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีการบูรณา
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของครัวเรือนและพ้ืนที่
การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย
จากภัยน้ำท่วมและได้รับการ
ช่วยเหลือ 

- ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
- พ้ืนที่ที่มีการบูรณาการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
75 ของพื้นที่ทั้งหมด 
- ครวัเรือนและพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยน้ำท่วมและได้รับ
การช่วยเหลือ ร้อยละ 100 

70% 
 
 

80% 
 
 

100% 

62% 
 
 

76% 
 
 

100% 

64% 
 
 

77% 
 
 

100% 

66% 
 
 

78% 
 
 

100% 

68% 
 
 

79% 
 
 

100% 

70% 
 
 

80% 
 
 

100% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(Kpls) 

ข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (targets) 
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

9. ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ร้ายแรงและโรคติดต่อ มีสุขภาพ
แข็งแรง สุขอนามัยที่ดี 
 
 
 

- ร้อยละของประชาชนที่ปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูก
สุขอนามัย 
 

- ประชาชนที่มีปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
ร้อยละ  90 
- ครัวเรือนที่มีความสะอาดถูกสุขอนามัย 
ร้อยละ  90 
 
 

95% 
 

95% 
 
 
 

91% 
 

91% 
 
 

 

92% 
 

92% 
 
 
 

93% 
 

93% 
 
 
 

94% 
 

94% 
 
 
 

95% 
 

95% 
 
 
 

10. ประชาชนมีความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ร้อยละของประชาชนที่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษ
ต่างประเทศได้ 

- ประชาชนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศได้ร้อยละ  10 

20% 11% 
 

 

12% 
 

15% 18% 
 

20% 
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บทที่ 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน 
 
  
 
 
 

1.1.1 ก่อสร้างถนน 
1.1.2 ซ่อมแซมสะพาน 
1.1.3.ขุดลอกคลอง 
1.1.4 ปรับปรุงถนน 
1.1.5 ซ่อมแซมถนน 
1.1.6 ก่อสร้างสะพาน 
1.1.7  ฝังท่อระบายน้ำ 

  
1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้า
แสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ 
 
 
 
 
 

 
1.2.1 ปรับปรุงระบบประปา 
1.2.2 ขยายเขตประปา  ซ่อมแซมประปา 
1.2.3 ก่อสร้างประปา 
1.2.4 ขยายเขตไฟฟ้าต่ำ 
1.2.5 ขยายเขตโทรศัพท์ 
1.2.6 ขยายไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 
1.2.7 ขุดลอกสระเก็บน้ำ 

  
1.3 พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
 

 
- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการ

ลงทุนและพาณิชยกรรม 
 
 
 
 
 

2.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
2.1.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน 
2.1.3 สนับสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

 2.2 พัฒนาด้านสวัสดิการและสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 โครงการอุดหนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.2.2  โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมี เครื่องพ่นหมอกควัน 
ทรายอะเบท 
2.2.3  โครงการป้องกันไข้เลือดออก 
2.2.4  โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2.2.5  โครงการก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ 
2.2.6  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.สต. 
 

 2.3 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

2.3.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
2.3.2 โครงการสนับสนุนกีฬาโรงเรียน 
2.3.3 โครงการสนับสนุนกีฬาอำเภอ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 3.1 พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ท้องถิ่น 

3.1.1  โครงการก่อสร้าง ศพด. แห่งใหม่ 
3.1.2  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง   
 

  
3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาและเพ่ิม
ช่องทางการเรียนรู้ 
 

 
3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

  
3.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
 

 
3.3.1 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3.3.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
3.3.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ 

4.1 พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
4.1.2 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 

 4.2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น 
ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.2.1  โครงการอบรมอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน 
4.2.2  โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 
4.2.3  โครงการจัดสวัสดิการแก่ชุมชน 
4.2.4  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
4.2.5 โครงการจัดทำประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.2.6 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
4.2.7 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. 
4.2.8 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 

 4.3 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.3.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อปพร. 
4.3.2 โครงการสนับสนุนถังดับเพลิง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน - 

 5.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว -  

 5.3 อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
5.3.2 โครงการปลูกป่าชายเลน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา 
 

6.1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

 6.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2.1 โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
6.2.2 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
6.2.3 โครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง 

7.1.1 โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
7.1.2  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 
7.1.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์  วัสดุสำนักงาน 

 7.2 พัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม -  

 7.3 พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาคและสิทธิเสรีภาพ 

- 

 7.4 พัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เชื่อมโยง 
 

7.4.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน 

8.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

 8.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- 
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บทที่ 6  
 

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ
และการติดตามประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
1.1.1 ก่อสร้างถนน - จำนวนถนนที่ก่อสร้าง 5 1 1 1 1 1 ส่วนโยธา 
1.1.2 ซ่อมแซมสะพาน - จำนวนสะพานที่ได้รับการซ่อมแซม 2 1 - - 1 - ส่วนโยธา 
1.1.3.ขุดลอกคลอง - จำนวนคลองท่ีขุดลอก 3 - 1 1 - 1 ส่วนโยธา 
1.1.4 ปรับปรุงถนน - จำนวนถนนที่ปรับปรุง 3 - 1 - 1 1 ส่วนโยธา 
1.1.5 ซ่อมแซมถนน - จำนวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม 3 - 1 1 - 1 ส่วนโยธา 
1.1.6 ก่อสร้างสะพาน - จำนวนสะพานที่ก่อสร้าง 1 - - 1 - - ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
1.2.1 ปรับปรุงระบบประปา - จำนวนระบบประปาที่ปรับปรุง 2 - - 1 - 1 ส่วนโยธา 
1.2.2 ขยายเขตประปา  ซ่อมแซมประปา - จำนวนหมู่บ้านที่ขยายเขต 

ซ่อมแซม 
3 - - 1 1 1 ส่วนโยธา 

1.2.3 ก่อสร้างประปา - จำนวนประปาที่ก่อสร้าง 2 - - 1 - 1 ส่วนโยธา 
1.2.4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ - จำนวนหมู่บ้านที่ขยายเขต 1 - - - - 1 ส่วนโยธา 
1.2.5 ขยายเขตโทรศัพท์ - จำนวนหมู่บ้านที่ขยายเขต 1 - - - 1 - ส่วนโยธา 
1.2.6 ขยายไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน - จำนวนหมู่บ้านที่ปรับปรุง 2 1 - - - 1 ส่วนโยธา 
1.2.7  ขุดลอกสระเก็บน้ำ - จำนวนสระท่ีขุดลอก 1 - - - - 1 ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร ไม่มี 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
2.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร - จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ

พัฒนา 
5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

2.1.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ว่างงาน  

- จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
สนับสนุน 

5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

2.1.3 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

- จำนวนครั้งที่อบรม 3 1 - 1 - 1 สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาด้านสวัสดิการและสาธารณสุข 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
2.2.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- จำนวนครั้งทีป่้องกันและควบคุม 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

2.2.2  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จำนวนครั้งทีฉ่ีดวัคซีน 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
2.2.3  โครงการป้องกันไข้เลือดออก - จำนวนครั้งทีป่้องกันการแพร่

ระบาดยุงลาย 
5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

2.2.4  โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของ รพ.สต. 

- จำนวนโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน 

5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

2.2.5  โครงการก่อสร้างทางลาดและ
ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 

- จำนวนทางลาดและห้องน้ำที่
ก่อสร้าง 

5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

2.2.6  โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ - จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน สำนักงานปลัด 

2.2.7 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ - จำนวนผู้พิการที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน สำนักงานปลัด 

2.2.8 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 

- จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
2.3.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา - จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับอุปกรณ์กีฬา 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
2.3.2 สนับสนุนกีฬาโรงเรียน -จำนวนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ของ อบต.ที่ได้รับการสนับสนุน 
ทุกโรง ทุกโรง ทุกโรง ทุกโรง ทุกโรง ทุกโรง สำนักงานปลัด 

2.3.3 สนับสนุนกีฬาอำเภอ -จำนวนครั้งที่สนับสนุน 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่  1 พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
3.1.1 โครงการก่อสร้างศูนย์ ศพด.อบต.
ไชยครามหลังใหม่ 

- จำนวน ศพด.ที่สร้างใหม่ 1 - - 1 - - สำนักงานปลัด 
 

3.1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง - จำนวนครั้งที่จัดซื้อ 1 - - 1 - - สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 

- จำนวนบุคลากรที่ส่งเข้ารับการ
อบรม 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน สำนักงานปลัด 

         
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่  3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
3.3.1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ศพด. - จำนวนครั้งที่จัดซื้อ 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
3.3.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใน
สำนักงาน ศพด. 

- จำนวนครั้งที่จัดซื้อ 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

3.3.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ศพด. 

- จำนวนครั้งที่จัดซื้อ 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่  1   พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
4.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด - จำนวนครั้งที่จัดแข่งขันกีฬา 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
4.1.2 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ 

- จำนวนที่ส่งผู้เสพยาไปบำบัด 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่  2   พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
4.2.1  โครงการอบรมอบรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน 
ประชาชน เยาวชน 

- จำนวนครั้งที่จัดอบรม 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

4.2.2  โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว - จำนวนหมู่บ้านที่ปรับปรุง 2 - 1 - 1 - สำนักงานปลัด 
4.2.3  โครงการจัดสวัสดิการแก่ชุมชน - จำนวนครั้งที่จัดสวัสดิการ 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
4.2.4  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

- จำนวนศูนย์การเรียนรู้จัดตั้ง 2 - - 1 - 1 สำนักงานปลัด 

4.2.5 โครงการจัดทำประชาคมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- จำนวนครั้งที่จัดทำประชาคม 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

4.2.6 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ -จำนวนครั้งที่จัด อบต.เคลื่อนที่ 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
4.2.7 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ 
อปท. 

- จำนวนครั้งที่จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
ของ อปท. 

5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

4.2.8 โครงการทัศนศึกษาดูงาน - จำนวนครั้งที่จัดทัศนศึกษาดูงาน 2 1 - - 1 - สำนักงานปลัด 
        สำนักงานปลัด  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่  3   พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
4.3.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อปพร. - จำนวนครั้งทีส่นับสนุน  อปพร. 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
4.3.2 โครงการสนับสนุนถังดับเพลิง - จำนวนครัวเรือนที่ได้รับถังดับเพลิง 50 10 10 10 10 10 สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ไม่มี 
แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว   ไม่มี 
แนวทางการพัฒนาที่  3  อนุรักษ์  ส่งเสริม  ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
5.3.1  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - จำนวนหมู่บ้านที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 - - 1 - 1 สำนักงานปลัด 
5.3.2 โครงการปลูกป่าชายเลน - จำนวนครั้งที่ปลูกป่าชายเลน 2  1 - - 1 สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  1 ทำนุ  บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
6.1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา 

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศาสนา 

15 3 3 3 3 3 สำนักงานปลัด 

         
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
6.2.1 โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 

- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 

6.2.2 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง - จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
6.2.3 โครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น - จำนวนครั้งที่สนับสนุน 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
7.1.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน สำนักงานปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 

7.1.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ - จำนวนครั้งที่จัดซื้อ 1 1 - - - - ส่วนโยธา 
7.1.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ
สำนักงาน 

- จำนวนครั้งที่จัดซื้อ 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
ส่วนโยธา 

7.1.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน - จำนวนครั้งที่จัดซื้อ 5 1 1 1 1 1 สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาสังคม คุณธรรม  จริยธรรม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ ไม่มี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่  4   พัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เชื่อมโยง 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
7.4.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จำนวนครั้งที่จัดซื้อ 2 1 - - - 1 สำนักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 

         
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8   การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือน  
                               บ้านในภูมิภาคอาเซียน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
8.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านภาษาต่างประเทศ 

- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน สำนักงานปลัด 

         
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8   การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางท่ี 2  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ไม่มี 
 
 



40 

 

                    การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  ได้กำหนด
ห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล  และรายงานผลดังนี้ 
  -   ดำเนินการติดตามประเมินผลปีละ  1  ครั้ง  คือ  เดือนธันวาคมของทุกปี 
  -   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

******** 
 
 
 
*   เหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
 เนื่องจากสังคมในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง  ฯลฯ  จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมา  ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวแก่สังคมทุกระดับ ทั้งสังคมเมือง ชนบท  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด   ในการพัฒนา    ด้านต่าง ๆ   ให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และ เป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   
 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 

 


