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บทที่ 1
บทนํา
แผนเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหาร ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหารงานของท้องถิ่น
ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกันศักยภาพของท้องถิ่น สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อําเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้
กําหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําเป็น 3 ประเภท คือ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดําเนินงาน
1.1

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดว่า “แผนยุทธศาตร์การพัฒนา” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีลักษณะดังนี้
- ลักษณะของการกําหนดวิธีการดําเนินงานล่วงหน้าว่า ในแต่ละจุดหมายของการพัฒนาจะดําเนินการ
โดยวิธีการใด และมีวิธีการกําหนดจดมุ่งหมายที่ต้องการจะบรรลุได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ
กลุ่มเป้าหมาย และเวลา
- เป็นการทํางานในเชิงรุกที่มุ่งจะเข้าไปเอาชนะปัญหาและอุปสรรค
รวมทัง้ ป้องกันมิให้เกิดปัญหา
อุปสรรคซ้ําซ้อนขึ้นมากอีก
โดยอาศัยข้อมูลในอดีต สภาวการณ์ในปัจจุบัน และแนว โน้มในอนาคต
ตลอดจนศักยภาพขององค์กรและระเบียบกฎเกณฑ์ ตลอดทั้งความจําเป็นเร่งด่วนมาประกอบการพิจารณา
- เป็นรูปแบบที่สามารถนําไปปฎิบัติให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ได้จริง โดยแนวทางการดําเนินการของแผน
จะต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและอยู่บนหลักเหตุและผล
- เป็นรูปแบบปฎิบัติสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์จะต้องมีความยืดหยุ่น
หรือปรับปรุงได้ง่าย เพื่อทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การปฎิบัติงานขององค์กร
- เป็นเครื่องมือในการยึดโยงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีความรู้สึก
เป็นภารกิจที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
- จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน

1

ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดสภาพการณ์และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐาน
ของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความสําคัญต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ต้องกําหนดถึงสถานการณ์ที่ต้องการจะบรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน 9 ขั้นตอน ดังนี้

ได้กําหนด

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เตรียมการจัดทําโครงการเพื่อเสนอให้
ผู้บริหารอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ
รวบรวมข้อมูลและปัญหาของท้องถิ่น โดยการนําแผนชุมชนมาใช้เพื่อพิจารณาประกอบ พร้อมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะห์ถึง
โอกาส และสภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น ซึ่งการพิจารณาถึง
ปัจจัยภายในและภายนอก
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SWOT analysis
S
Strenght : จุดแข็ง

W
Weak : จุดอ่อน

ภายใน

O
Opportunity : โอกาส

T
Threat : อุปสรรค

ภายนอก

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศน์
นําข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มากําหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนา
ท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นการตอบคําถามที่ว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต”
ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่ายในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพ ลักษณ์ที่
ต้องการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของ
บทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนด
ไว้
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นการเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการกําหนดขอบ เขต
หรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการ เพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่ได้กําหนดไว้
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกําหนดผลสําเร็จที่ต้องการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะต้องทําแล้ว เพื่อ
นําท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เมื่อได้ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอาศัย
พื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT ขั้นตอนต่อไปคือ การกําหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย อันบ่องบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กร
ว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร จะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่
กําหนด
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยว
ข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามา
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กําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการกําหนดแนวทางเพื่อบรรลุจุดมุ่ง
หมายขององค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
2. เป็นการรวมพลังในองค์กร กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นลักษณะของความร่วมมือร่วม
ใจกันดําเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นพันธกิจร่วมกันใน
องค์กร ซึ่งผลจากการร่วมมือจะนําไปสู่การมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3. เป็นตัวส่งเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล แต่
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และแผนยุทธศาสตร์จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแนวทางและความมุ่งหวัง จึงส่งผลให้
เกิดความมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตในภาพ
ของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ข้อมูลด้านกายภาพ
2.1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลสระสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอพนัสนิคม
อําเภอพนัสนิคมประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพนัสนิคม - สระสี่เหลี่ยม

อยู่ห่างจากที่ว่าการ

2.1.2 เนื้อที่
ตําบลสระสี่เหลี่ยม มีพื้นที่ประมาณ 30.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,081.25 ไร่
2.1.3 ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานผ่าน พื้นที่ทําการเกษตรของตําบลส่วนใหญ่เหมาะ
กับการเกษตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อําเภอบ้านโพธิ์ และอําเภอแปลงยาว
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตําบลหัวถนน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
อําเภอแปลงยาว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตําบลท่าข้าม
2.1.4 จํานวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ใน
องค์การบริหารส่วนตําบลเต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านใน
หมู่ที่ 2 บ้านนอก
หมู่ที่ 3 บ้านหินดาด
หมู่ที่ 4 บ้านเนินแพง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขวาง
หมู่ที่ 6 บ้านตม
หมู่ที่ 7 บ้านไร่
หมู่ที่ 8 บ้านในไร่
หมู่ที่ 9 บ้านโคก
หมู่ที่ 10 บ้านในบน
หมู่ที่ 11 บ้านเขาดินวังตาสี
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ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
 โรงเรียน
วัด

อ.บ้ านโพธิ7
จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ

หมู่ 2

สถานที8ท่องเที8ยว

หมู่ 6

หมู่ 5



หมู่ 8

หมู่ 10

อ.บ่ อทอง
จ.ชลบุรี

หมู่ 1


หมู่ 4

ต.หนองปรือ
อ.พนัสนิคม

ทางหลวงหมายเลข 331

หมู่ 9

หมู่ 7
หมู่ 3

คลองชลประทาน

อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา


หมู่ 11

ต.หัวถนน
อ.พนัสนิคม
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2.1.5 จํานวนประชากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมู่บ้าน
บ้านใน
บ้านนอก
บ้านหินดาด
บ้านเนินแพง
บ้านหนองขวาง
บ้านตม
บ้านไร่
บ้านในไร่
บ้านโคก
บ้านในบน
บ้านเขาดินวังตาสี
รวม

ชาย
462
215
151
356
273
440
394
244
326
288
218
3,367

จํานวนประชากร
หญิง
468
213
148
398
313
416
412
277
353
280
231
3,509

รวม
930
428
299
754
586
856
806
521
679
568
449
6,876

จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
236
80
73
161
121
207
179
120
160
175
123
1,635

2.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
- เกษตรกรรม
- รับจ้าง
- ค้าขาย
๒.๑.๗ หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม ได้แก่
ลําดับ
๑
๒
3
4

ประเภท
ปั๊มน้ํามัน
(ประเภทหยอดเหรียญ)
โรงสี
รีสอร์ท/ที่พัก
โรงงานอุตสาหกรรม

๒.๑.๘ สถานศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน

จํานวน
5 แห่ง
6 แห่ง
2 แห่ง
5 แห่ง
จํานวน ๓ แห่ง (ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ , ๙ , ๑๑)
จํานวน ๓ แห่ง (ตัง้ อยู่ที่ หมู่ที่ ๔ , ๙ , ๑๑)
จํานวน ๑ แห่ง (ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔)
จํานวน ๑๑ แห่ง
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๒.๑.๙ สถาบันทางศาสนา
วัด ๔ แห่ง ได้แก่
- วัดแหลมประดู่
- วัดแก้วศิลาราม
- วัดบ้านในบน
- วัดบ้านเขาดินวังตาสี

(ตั้งอยู่หมู่ที่
(ตั้งอยู่หมู่ที่
(ตั้งอยู่หมู่ที่
(ตั้งอยู่หมู่ที่

๒)
๔)
๑๐)
๑๑)

๒.๑.๑๐ การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๑ แห่ง
๒.๑.๑๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีป้อมตํารวจชุมชนประจําตําบล ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔
๒.๑.๑๒ การคมนาคม
ประเภทถนน
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต
ถนนลูกรัง

จํานวน (สาย)
22
27
39

๒.๑.๑๓ การโทรคมนาคม
- มีโทรศัพท์สาธารณะ จํานวน ๑๖ แห่ง ได้แก่
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หมู่บ้าน
บ้านใน
บ้านนอก
บ้านหินดาด
บ้านเนินแพง
บ้านหนองขวาง
บ้านตม
บ้านไร่
บ้านในไร่
บ้านโคก
บ้านในบน
บ้านเขาดินวังตาสี

จํานวน (ตู)้
๒
๑
๒
๒
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๑
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๒.๑.๑๔ การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนในเขตตําบล (บางส่วนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกัน)
๒.๑.๑๕ แหล่งน้ํา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ประเภท
แหล่งน้ําธรรมชาติ
แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น (สระน้ํา)
บ่อน้ําตื้น
บ่อโยก
ถังน้ํา ฝ.20

จํานวน (แห่ง)
1
6
40
26
24

พื้นที่หมู่
2,3,5,6,7,8,9
1 , 2 , 3 , 8 , 4 , 11
หมู่ที่ 1 - 11
หมู่ที่ 1 - 11
หมู่ที่ 1 - 11

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น
2.2.1 โครงสร้างและอัตรากําลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
จํานวน - คน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(2) ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม จํานวน - คน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม จํานวน 22 คน
นายเกษม
มีสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นายวิรัตน์
สมสกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นายพรพิพัฒน์
พรมศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นายนุกูล
ทําเนาว์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายสุทิน
สิงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายอํานวย
มาจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายปรีชา
สิ่วลือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายประหยัด
หมอกเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายอนันตพร
จุกสีดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายบุญเชิด
จุมจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายไพศาล
ขุนทรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายจิตติพงษ์
คะมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายถาวร
ทับเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายพนัส
ผสมทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่
นายชาตรี
สุขเกษม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
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นายธนาวุฒิ
นางสําอางค์
นายพรประวิทย์
นายประวิง
นายบุญส่ง
นายประดิษฐ์
นายชโรม

ธีรรัตนชัย
จิรวรรณเอมอร
วิทยประภารัตน์
ทองมา
พรมสี
นาคนุ่ม
ชัยสวัสดิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

8
8
9
9
10
11
11

(4) พนักงานส่วนตําบล / ลูกจ้างประจํา / พนักงานจ้าง จํานวนทั้งสิ้น 35 คน แบ่งได้ดังนี้
พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 10 คน
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- ผู้อํานวยการกองคลัง
- หัวหน้าส่วนโยธา
- หัวหน้าสํานักปลัด
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- นายช่างโยธา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

7
6
7
6
6
6ว
3
6ว
3
5

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ลูกจ้างประจํา
จํานวน 2 คน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้

จํานวน
จํานวน

1
1

คน
คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 18 คน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ผู้ช่วยช่างโยธา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1
8
3
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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พนักงานจ้างทั่วไป
- นักการภารโรง
- ยาม
- คนงานทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์

จํานวน 5 คน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
2
1

คน
คน
คน
คน
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โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

สํานักงานปลัด อบต.

กองคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

ส่วนสาธารณสุขฯ

หัวหน้าสํานักปลัด 6

นักบริหารงานคลัง 7

นักบริหารงานช่าง 6

นักบริหารงานการศึกษา 6
(รองปลัด อบต. รักษาการ)

นักบริหารงานการเกษตร 6
(หัวหน้าสํานักปลัด รักษาการ)

นักบริหารงานสาธารณสุข 6
(รองปลัด อบต. รักษาการ)

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
- นักการภารโรง
- ยาม
- คนงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี

งานกฎหมายและคดี
- หัวหน้าสํานักปลัด

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ผู◌้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา
- ผู้ช่วยช่างโยธา

งานบริหารการศึกษา
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็กอนุบาล
และปฐมวัย

งานส่งเสริมการเกษตร

งานสาธารณสุข
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
งานสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และปฐมวัย

งานนโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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2.3 ข้อมูลด้านการคลังท้องถิ่น
2.3.1 งบประมาณด้านรายรับ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่นๆ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2552

ปี 2553

รายรับจริง
ปี 2554

47,948.75
58,690.59
2,096.00
108,735.34

256,995.00
61,638.28
9,120.00
327,753.28

259,551.40
83,591.23
12,720.00
355,862.63

314,723.55
64,681.93
12,352.00
391,757.48

439,337.10
75,916.78
15,432.00
530,685.88

322.04
2,334.50
0
0
400.00

527.68
2,181.18
0
4,672.77
1,400.00

615.95
9,601.50
0
3,300.00
400.00

524.77
13,746.00
880.00
30,900.00
1,200.00

6,720.00
15.38
0
870.00
1,500.00
12,161.92

60,282.00
21,455.16
3,000.00
840.00
12.30
94,371.09

4,140.00
0
2,000.00
680.00
0
20,737.45

173,593.00
0
2,000
840
0
223,683.77

1,358.00
7,408.00
890.00
2,400.00
1,100.00
1,000.00
2,685.00
25,000.00
7,000.00
1,040.00
0
49,881.00

83,186.62
83,186.62

47,056.93
47,056.93

58,757.57
58,757.57

133,809.91
133,809.91

232,227.05
232,227.05

ปี 2555

ปี 2556
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ปี 2552
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รายรับจริง
ปี 2554

ปี 2553

ปี 2555

ปี 2556

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

5,702.40
8,000.00
13,029.00
0
26,731.40

10,107.00
127,000.00
119.00
0
137,226.00

6,432.00
1,400.00
1.00
0
7,833.00

37,758.30
60,400.00
9.00
2,193.00
100,360.30

4,950.00
59,900.00
75.00
0
64,925.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0
0

0
0

0
0

3,080.00
3,080.00

0
0

5,728,141.95
6,995,539.90
822,948.70
1,141,990.29
2,052,254.11
58,090.86
83,414.22
3,683,797.00

7,493,939.15
7,640,194.28
1,660,981.96
1,166,957.15
2,551,269.67
54,587.19
105,013.86
2,937,086.00
1,010.00
23,611,039.26

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
0
3,929,444.88
4,686,766.48
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
9,042,345.52
4,304,172.81
4,799,558.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
134,966.77
216,787.20
752,292.86
ภาษีสุรา
853,576.07
882,131.29
898,242.77
ภาษีสรรพสามิต
1,673,942.56
2,610,513.67
2,202,588.05
ค่าภาคหลวงแร่
49,192.39
54,833.16
76,294.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
56,948.64
48,383.67
57,093.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
1,035,893.00
1,277,495.00
2,253,394.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
12,846,864.95 13,323,761.68 15,726,230.62
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
8,696,711.17
8,186,448.00
7,981,824.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
8,696,711.17 8,186,448.00 7,981,824.00
รวมทุกหมวด 21,774,391.40 22,116,616.98 24,151,245.27

20,566,177.03

8,312,211.00
9,248,684.00
8,312,211.00 9,248,684.00
29,731,079.49 33,737,442.19
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2.3.1 งบประมาณด้านรายจ่าย (แยกตามแผนงาน)
ด้าน / แผนงาน

ปี 2552

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2553

ปี 2555

ปี 2556

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานคลัง
แผนงานรักษาความสงบ
รวมด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
รวมด้านเศรษฐกิจ
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
รวมด้านการดําเนินงานอื่น

6,490,775.12
1,301,374.50
318,704.00
8,110,853.62

6,686,535.38
1,553,317.00
236,516.60
8,476,368.98

6,545,265.56
1,174,462.32
233,527.40
7,953,255.28

7,477,419.46
1,859,635.00
304,901.70
9,641,956.16

7,808,961.65
1,638,876.47
161,550.00
9,609,388.12

2,468,852.51
169,800.00
97,193.00
599,456.00
114,250.00
355,000.00
3,804,551.51

5,096,351.00
298,797.00
7,350.00
3,569,581.94
260,000.00
396,793.00
9,628,872.94

4,359,388.83
574,843.00
175,000.00
1,108,793.85
403,239.40
1,596,549.40
8,217,814.48

4,392,467.07
427,558.00
167,600.00
884,424.80
248,580.00
524,150.00
6,644,779.87

4,256,803.08
377,976.15
112,236.00
2,356,525.11
127,225.00
1,047,289.95
8,278,055.29

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,948,086.50
0
1,948,086.50

2,370,687.00
2,926,096.00
1,146,178.00
2,370,687.00 2,926,096.00 1,146,178.00
รวมทุกด้าน 14,286,092.13 21,031,337.92 17,317,247.76

1,052,281.40
792,892.00
1,052,281.40
792,892.00
17,339,017.43 20,628,421.91
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสีเ่ หลี่ยม พ.ศ.2558 - 2560
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของชาติ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้กําหนด
แนวคิด และทิศทางในการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เหมาะสม
ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิง
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศใน
อนาคตจึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลักการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และขับ
เคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติ
ตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
- ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ
โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ
พลังงานและภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ
ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
ประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตของภาคการเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกันจําเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและ
เพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนทีม่ ีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
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2558 ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่สําคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสําคัญ
กับการจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม สําหรับการเสริมสร้างทุนทางเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุน
ทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์
ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง
การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคม
โลก
ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเท่าเทียม และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสํานึก ค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
- วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570
ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความ
สําคัญสูง ดังนี้
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- วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
- พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกะบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
- วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชือ่ มโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
- เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ้มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงาน
นอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพขงประเทศ ให้ความสําคัญกับการ
เพิ่มผลผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
- ตัวชี้วัด
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกะบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วน
2) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต้อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัว เปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของ
ประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
มีดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
1.1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริม
สร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
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1.4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าและร่วมตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ ตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)

การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
3.6)
เข้มแข็งภาคเกษตร
3.7)

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยให้ความ
สําคัญกับ
4.1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
4.4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยให้ความสําคัญกับ
5.1) การพัฒนาความเชือ่ มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่างๆ
5.2) การพัฒนาฐานการลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายและการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
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5.6) การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร
5.8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
5.9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับ
6.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
และวิกฤตการณ์จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7) การควบคุมและลดมลพิษ
6.8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
3.1.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ในช่ว งปี พ.ศ.2555 – 2558 รั ฐ บาลมุ่งมั่น การพัฒ นาประเทศให้ร อดพ้น จากวิกฤต
เศรษฐกิจโลก และพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้
เกิดในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศให้ก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น
ที่คํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้
รัฐบาลจะดําเนินการให้บรรลุภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวทางพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ
(1) เพื่อนําประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและ
สุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย
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(2) เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่
เป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน และมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
(3) เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความ
พร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ.2557 – 2560
- วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (Vision)
“แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
ฐานอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก”
- เป้าประสงค์รวม
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลที่มีสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงาม สะดวก และ
ปลอดภัย
2. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ให้อุดมสมบูรณ์
และสมดุลต่อระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถ
แข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
4. เป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
5. เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและบริการนานาชาติ ทั้งด้านการพัฒนาเมือง การค้าการลงทุน
และระบบโลจิสติกส์ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร แหล่งท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพและมีความยั่งยืน
2. อนุรักษ์และฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบการผลิตและกําลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุน การบริการและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557 – 2560
- วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี (Vision)
“ชลบุรีน่าอยูค่ ู่เศรษฐกิจชั้นนํา อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก”
- ค่านิยมจังหวัดชลบุรี
“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน สืบสานประเพณี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง”
- พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
2. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. บริหารจัดการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุกๆ ด้าน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคงเพื่อให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่
รองรับความเปลี่ยนแปลง
2. การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความสุข ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน สามารถรองรับความต้องการของตลาด
5. พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
6. ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
7. พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
8. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อให้เกิดสังคมเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลพิษ
4. เพื่อให้เศรษฐกิจทุกด้านสู่มาตรฐานสากล เติบโตอย่างยั่งยืน
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาจังหวัดได้อย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
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- กลยุทธ์
1. พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย
ตลอดชีวิต
2. จัดการองค์ความรู้ ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้
สมัยใหม่ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
3. พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจรและเสริมสร้างคนให้ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ
4. ส่งเสริมระบบและประสานการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย
5. ส่งเสริมการมีงานทําให้เกิดความมัน่ คงในอาชีพและรายได้
6. ส่งเสริม พัฒนาระบบและคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา
7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งให้การคุ้มครองตามสิทธิ
แห่งกฎหมาย
8. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
9. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผัง
เมืองโดยการมีส่วนร่วม
10. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
11. เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน โดยอาศัยองค์ความรู้
เทคโนโลยีและภูมิปัญหาพื้นบ้าน
12. พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสะอาด
13. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิต บนพื้นฐานศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล
14. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
15. ส่งเสริมการบริการ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ
16. พัฒนา ฟื้นฟูวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และอนุรักษ์สภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
18. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการเพื่อ
การพัฒนา
19. บริหารการจัดทําผังเมืองและพัฒนาตามผังที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบโดยการบูรณาการ
20. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ํา
21. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
22. พัฒนาองค์กร ระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
23. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล
24. สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเพื่อการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด
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3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วิสัยทัศน์ (Vision)
“ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล”
- เป้าประสงค์ (Goals)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์
พัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบข้อมูลที่สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ ความร่วมมือของท้องถิ่น และชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
3. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือโซน และยกระดับการให้บริการ
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส/ขาดโอกาสในสังคมให้ได้รับสวัสดิการ มีอาชีพที่เหมาะสม
และเด็กเยาวชนมีทักษะที่ดี
6. ส่งเสริมการเกษตร/อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/สนับสนุนการร่วมกลุ่มวิสาหกิจ และเข้าถึง
ตลาด
7. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรที่ ค งความอุ ด มสมบู ร ณ์ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้
มาตรฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
8. บริหาร/จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรู้ ทักษะบุคลากร ตลอดจน
รูปแบบการทํางานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี
9. พั ฒ นาเครื อ ข่ า ย และความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว นในการเฝ้ า ระวั ง เตื อ นภั ย ทางสั ง คม
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
10. ส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
(1) พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด/พอเพียง และมีคุณภาพ
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(2) จัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม/อุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว
(3) พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
(4) ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม ความเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(5) พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน
(6) พัฒนาระบบไฟฟ้า
(7) ส่งเสริมและพัฒนาขนส่งมวลชน
(8) พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
(9) พัฒนาระบบผังเมือง/และงานการควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(1) พัฒนารูปแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการ
และสร้างจุดเด่นที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
(2) กํ า หนดโซน/รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย ว และบุ ค ลากรท่ อ งเที่ ย ว ภาคี ทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน
(3) ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์
ชุมชน
(4) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
(5) ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
(6) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน
(7) ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
(1) ยกระดับความรู/้ ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(2) เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริการจัดการ
(3) พัฒ นาเศรษฐกิจ พอเพีย งที่ส อดคล้องกับ การบริห ารการจัด สรรน้ํา /ระบบนิเ วศน์ที่
เหมาะสม
(4) สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน มีอาชีพทางเลือกที่
เหมาะสม
(2) ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม
(3) ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ระดับภาค
(4) ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทําและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(5) พัฒ นาคุณภาพการศึกษาทั้ง ใน-นอกระบบตามอัธ ยาศัย และยกระดั บ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
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(6) พัฒ นาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้ อมทั้ งจั ด หาสถานที่/ บํา รุ งรั กษา
ซ่อมแซมให้พร้อมสําหรับการรองรับการพัฒนา
(7) พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
(8) พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ
(9) การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
(1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้ําเสีย และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(2) ปลูกจิตสํานึกเด็ก/เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม/มี
เครือข่ายเฝ้าระวังที่ดี
(3) อนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง โดยการจัดการแบบบูรณาการให้
คงความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานทีเหมาะสม
(4) ส่งเสริมเครือข่าย/จัดตั้งศูนย์และกลไกเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(1) พัฒนาทักษะผู้นํา ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
(2) พัฒ นาหน่ ว ยงาน/ศั กยภาพบุค ลากรท้อ งถิ่น ให้ มีทั กษะ/เชี่ย วชาญเฉพาะทางและ
สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
(3) ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
7. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) การป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด
(3) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจําทุกๆ วัน
(4) สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
- วิสัยทัศน์ (Vision)
“ตําบลน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ”
- พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส / ขาดโอกาสในสังคมให้ได้รับสวัสดิการ มีอาชีพที่
เหมาะสม และเด็กเยาวชนมีทักษะที่ดี
3. ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
4. ส่งเสริมการเกษตร / อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ / สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจและเข้าถึง
ตลาด
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5. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรที่คงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
6. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
7. พัฒนาเครือข่าย / สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังภัยทางสิ่งแวดล้อมและ
ภัยธรรมชาติ
8. ส่งเสริมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
9. บริหาร / จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรู้ ทักษะบุคลากร ตลอดจน
รูปแบบการทํางานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีการศึกษาที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , การคมนาคมที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
5. สร้างจิตสํานึกในการคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการจัดการขยะในชุมชน
6. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
1.1 พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุก
ฤดูกาล
1.2 ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
1.3 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตําบล
1.4 จัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนสําหรับใช้ในด้านการเกษตร /
อุตสาหกรรม และอุปโภค-บริโภค
1.5 พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด / พอเพียงและมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน
มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม
2.2 ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม
2.3 พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2.4 พัฒนาการกีฬาของเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ / บํารุงรักษา
ซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการพัฒนา
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2.5 ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ การดูแลอนามัยของ
ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
3.1 ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.2 เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริการ
จัดการ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามนโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน
4.2 ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคง
เอกลักษณ์ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ / น้ําเสีย และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
5.2 ปลูกจิตสํานึกเด็ก / เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
5.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เหมาะสม
6. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
7.1 พัฒนาทักษะผู้นํา บุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ / ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพ
7.2 พัฒนาการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
7.3 พัฒนาเทคโนโลยี จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและระบบการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ
7.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ชื่อปัญหา
1.ปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

สภาพปัญหา
- การคมนาคมไม่สะดวก

ความต้องการ
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่
ให้ได้มาตรฐาน รองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในอนาคต
- ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
- ขยายเขตระบบประปาให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน
- ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ
- ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะเพิ่มให้ทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน
2.ปัญหาด้านแหล่งน้ํา
- ขาดแหล่งน้ําที่สะอาด เพื่อการอุปโภค - เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ําที่สะอาด
- บริโภคในฤดูแล้ง
- จัดหาแท็งค์น้ํา ถังน้ําเพิ่ม
- แหล่งน้ําคูคลองตื้นเขิน ทําให้เกิดน้ํา - ขุดลอกคูคลองต่างๆ ที่ตื้นเขิน เพื่อให้มีการ
ท่วมในฤดูฝน
ระบายน้ําทีส่ ะดวกขึ้น
3. ปัญหาด้านสาธารณสุข - ประชาชนยังขาดความสนใจและ
- จัดทําโครงการรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
ความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับโรคต่างๆ และการป้องกันตนเองเบื้องต้น
และปัญหาด้านสุขอนามัย
- การระบาดและการป้องกันโรคระบาด - สนับสนุนงบประมาณเพิ่มในการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ต่างๆ
ยาให้กับประชาชน
- รณรงค์ร่วมกับประชาชนในการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะโรค
ไข้เลือดออก
4.ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ - ประชาชนประกอบอาชีพที่ได้รับ
- ส่งเสริมและให้ความรูเ้ รื่องการทําอาชีพเสริม
ความยากจน
ค่าจ้างน้อย ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาล การทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยการรวมกลุ่ม
ทําการเกษตร
อาชีพ
- ประชาชนมีภาระหนี้สินจํานวนมาก
- ส่งเสริมให้ประชาชนทําการเกษตรและใช้ชีวิต
แบบพอเพียง
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
- ส่งเสริมให้มีการแปรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มราคา
- การประกอบอาชีพขาดการส่งเสริม
- ส่งเสริมและให้ความรูเ้ รื่องการทําอาชีพเสริม
- การขาดการรวมกลุม่ เพื่อประกอบ
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ
อาชีพ
5. ปัญหาด้านสังคม
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ถูกทอด - จัดสรรเบี้ยยังชีพให้อย่างทั่วถึง
ทิ้งไม่ได้รับการดูแล
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน - ลดจํานวนผูเ้ สพยาเสพติดให้น้อยลง โดยส่งเสริม
วัด โรงเรียน
ให้เยาวชนเล่นกีฬาและทํากิจกรรมอื่นๆ
- การทะเลาะวิวาทและการมั่วสุมของ
- จัดเวรยามเฝ้าระวังในเวลากลางคืน
วัยรุ่น
- ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย
- จัดให้มีสายตรวจภายในหมู่บา้ น
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ชื่อปัญหา
6.ปัญหาด้านการศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
นันทนาการ

สภาพปัญหา
- อัตราการเรียนต่อของประชาชนมีน้อย
ขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการศึกษานอกระบบ
- ขาดแคลนสถานที่ในการให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร

ความต้องการ
- ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษา
ทางไกล

7.ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- การแพร่กระจายข่าวสารด้านการเมือง
ยังไม่ทั่วถึง
- ประชาชนยังไม่เข้าใจระบบการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น

- จัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตําบล และ
รวบรวมข่าวสารให้ประชาชนได้รบั ทราบ
- เพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก อบต. คณะผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง ตลอดจนเยาวชน ประชาชน
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
ในการมีส่วนร่วม

- จัดทําศูนย์ข้อมูลฯ จัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้านให้เพียงพอ และเพิ่มหอกระจายข่าวให้
ทั่วถึง
- วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมปิ ัญญา - จัดทําโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเริ่มสูญหาย
ชาวบ้านให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทํา
และกีฬาค่อนข้างน้อย
กิจกรรมต่างๆ

- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือและ
ให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม
- กระบวนการทํางานของบุคลากร
ท้องถิ่นยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชานได้
8 .ปัญหาด้านการจัดการ - พื้นที่เสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง
ปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟู
แวดล้อมและการท่องเที่ยว - ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
- แหล่งโบราณสถานที่สาํ คัญในพืน้ ที่
ขาดการดูแลรักษา

- ข้าราชการหรือพนักงาน ต้องปรับ ปรุง
กระบวนการทํางาน ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชา ชนได้ดีทสี่ ุดมากกว่าที่เป็นอยู่
- รณรงค์ให้มีการปลูกป่า และส่งเสริมให้มีการใช้
พื้นที่ให้เป็นประโยชน์
- รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
กําจัดขยะมูลฝอยในบ้านเรือนของตนเองและทํา
ให้ชุมชนของตนเองมีความน่าอยู่มากขึ้น
- ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาโบราณสถานสําคัญใน
พื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวใน
อนาคต

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength : S)
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการดีพอสมควร
2. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่หมู่บ้าน
3. การเมืองมีความเข้มแข็ง มีการประสานงานกับอําเภอและจังหวัดได้อย่างดี
4. ประชาชนมีความสนใจการเมืองพอสมควร
5. ผู้นําท้องถิ่นมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาก
6. เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. การทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบลมีลักษณะร่วมมือกันดี ทํางานเป็นทีม
8. ประชาชนมีการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นอย่างดี
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness : W)
1. ประชาชนบางส่วนขาดการตื่นตัว และให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย
2. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
3. มีการแทรกแซงทางการเมือง จนทําให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่เป็นระบบและไม่กระจาย
ครอบคลุมตามความต้องการ
4. ประชาชนขาดความสามัคคีและการรวมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว และไม่เป็นเมืองผ่าน และไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
6. มีพื้นที่น้อย ขาดสถานที่นันทนาการ เช่น สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สานกีฬา สนามกีฬาใน
พื้นที่
7. ยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่จะบริหารจัดการในพื้นที่
8. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย ทําให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
9. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity : O)
1. อยู่ในจังหวัดที่มีชื่อเสียงที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม
2. เป็นเมืองที่สงบ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปราศจากเหตุการณ์รุนแรง
3. เป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก เหมาะสมแก่การพัฒนา
4. ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพสูง สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. มีการสร้างเครือข่ายการติดตามและประเมินผลท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ
6. นโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาล ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
7. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทําให้เป็นการร่วมดําเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน
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การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat : T)
1. อบต. มีรายได้จํากัด งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอ ยังต้องขอรับการสนับสนุนจาก
ส่วนกลางและหน่วยงานอื่น
2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา ทําให้การจัดเก็บรายได้มีน้อย
3. ประชาชนยังขาดระเบียบวินัยและขาดความร่วมมือ ทําให้ยากแก่การพัฒนา
4. ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
5. ขาดข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาท้องถิ่น ยังกระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ
6. ขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูล และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ
7. ประชาชนยังไม่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 - 2562

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
ชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาส่งเสริมความ
สงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัย มั่นคง
เพื่อให้ชลบุรีเป็น
เมืองน่าอยู่ รองรับ
ความเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์/ฟืน้ ฟู
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.สระ
สี่เหลี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์/ฟืน้ ฟู
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างระบบ
ชุมชนและสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง
และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มี
ความสุข ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีสว่ น
ร่วมให้เกิดความ
สมดุลในระบบ
นิเวศน์และการใช้
ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เกิดความยั่งยืน
สามารถรองรับความ
ต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาอุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐาน เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิม่ ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ปรับเปลี่ยนภาค
เกษตรสู่ระบบเกษตร
คุณภาพสูงและมูลค่า
สูง และพัฒนา
เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรให้
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบผังเมือง
ระบบ Logistics
โครงสร้างพืน้ ฐานและ
แหล่งน้ํา เพื่อรองรับ
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ส่งเสริมทุกภาคส่วน
ให้มีการดําเนินงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
ชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัย มั่นคงเพื่อให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่
รองรับความเปลี่ยนแปลง

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมทั้งให้การคุ้มครองตามสิทธิแห่ง
กฎหมาย

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
สระสี่เหลี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและระวังยาเสพติด

3. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
ชลบุรี

จัดการองค์ความรู้ทั้ง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์ความรู้
สมัยใหม่ให้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ประชาชนมีความรู้
คู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

พัฒนาระบบ
สุขภาพอย่างครบ
วงจรและเสริมสร้าง
คนให้ลด ละ เลิก
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ

ส่งเสริมระบบและ
ประสานงานการจัด
สวัสดิการสังคม
ให้แก่ทุก
กลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมการมีงาน
ทําให้เกิดความ
มั่นคงในอาชีพและ
รายได้

ส่งเสริม พัฒนาระบบ
และคุณภาพ
การศึกษา เพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ด้าน
การศึกษา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
สระสี่เหลี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ให้มีทักษะชีวิตที่ดี
ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่
ดี ได้มาตรฐาน มีอาชีพ
ทางเลือกที่เหมาะสม

3. ส่งเสริมด้านสุขภาพ
การป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ การดูแล
อนามัยของประชาชน

เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม
พร้อม
เผชิญการ
เปลี่ยนแปลง

4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/ 5. พัฒนาการศึกษาทั้ง
เยาวชน/ประชาชน พร้อม
ในและนอกระบบ
ทั้งจัดหาสถานที/่ บํารุงรักษา
ซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการ
พัฒนา
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
ชลบุรี

พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน
ระบบนิเวศน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และผังเมืองโดย
การมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิด
ความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลด
มลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน สามารถ
รองรับความต้องการของตลาด

ส่งเสริมการบริการ การตลาด
และการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนา ฟื้นฟูวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
สระสี่เหลี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 2. ปลูกจิตสํานึกเด็ก/เยาวชน
ขยะ/น้ําเสีย และมลภาวะอื่นๆ และประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
ให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีต
ประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน

2. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น/
วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์
ชุมชน

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน
ป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์
และส่งเสริมการใช้พลังงานที่
เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
ชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
บนพื้นฐานของเทคโนโลยี
สะอาด

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตพลังงานทดแทน

ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจทั้งภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และบริการเพื่อการพัฒนา

พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของ
กําลังแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูง
และมูลค่าสูง และพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรให้เข้มแข็ง

เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของ
สินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน
โดยอาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
สระสี่เหลี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

1. ยกระดับความรู/้ ทักษะด้านการเกษตร
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ

เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของสินค้า
และบริการให้มีมาตรฐาน โดย
อาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
ตามนโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

บริหารการจัดทําผังเมืองและพัฒนาตามผังที่
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบโดยการบูรณา
การ

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้าง
พื้นฐาน และแหล่งน้ํา

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบัง

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
สระสี่เหลี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

1. พัฒนาถนน/สะพานให้
ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

2. ปรับปรุงเครือข่าย
เส้นทางคมนาคม
พัฒนาระบบจราจรและ
ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน

3. จัดให้มีไฟฟ้าและแสง 4. จัดการแหล่งน้ําให้
5. พัฒนาระบบประปา
สว่างให้เพียงพอและทั่วถึง เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุน
ที่สะอาด/พอเพียงและมี
ทั้งตําบล
สําหรับใช้ในด้านการเกษตร/ คุณภาพ
อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค
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พัฒนาจังหวัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 8
ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดําเนินงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

พัฒนาจิตใจให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม
ทุกวัย ตลอดชีวิต

พัฒนาองค์กร ระบบงาน
และสมรรถนะของ
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
การเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
สระสี่เหลี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการองค์กร

1. พัฒนาทักษะผู้นํา บุคลากร
ท้องถิ่นให้มีทักษะ/ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
สามารถประยุกต์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาการให้บริการ
ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

สนับสนุนการศึกษางานวิจัย
เพื่อการพัฒนาและบริหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัด

3. พัฒนาเทคโนโลยี จัดหาวัสดุ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติ
ระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล
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แบบ ยท.02

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
Strategy Map
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

“ตําบลน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล”

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส/ขาดโอกาสในสังคมให้ได้ รับ
สวัสดิการ มีอาชีพที่เหมาะสม และ
เด็กและเยาวชนมีทักษะที่ดี

3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวั ฒ นธรรม
ประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น ให้ ค งอยู่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชน

4. ส่งเสริมการเกษตร/
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/สนับสนุน
การรวมกลุ่มวิสาหกิจและเข้าถึง
ตลาด

5. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรที่คง
ความสมบูรณ์ และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม

6. พั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

7. พัฒนาเครือข่าย/สร้างความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังภัยทางสิ่งแวดล้อมและภัย
ธรรมชาติ

8. บริหาร/จัดการภายใต้หลักธรร
มาภิบาล และยกระดับความรู้
ทักษะบุคลากร ตลอดจนรูปแบบ
การทํางานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี

1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง มีการศึกษาที่เหมาะสม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้วยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน

3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การคมนาคมที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน

4. ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้ที่
เพียงพอต่อ
การดํารงชีวิต

5. สร้างจิตสํานึกในการ
คุ้มครอง ดูแลและบํารุง
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการจัดการขยะ
ในชุมชน

6. องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
นโยบายแห่งรัฐ
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ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คู่เศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน

4. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและการ
ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การ
รอนุรักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน 2. ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม
3. จัดให้มไี ฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ
ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบน และทัว่ ถึงทั้งตําบล
ทุกฤดูกาล
ท้องถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะ 3. พัฒนาการศึกษาทั้งในและ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นทีส่ ร้างสรรค์ที่ นอกระบบ
ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน เหมาะสม
มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร

4. จัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอ เพื่อเป็น
ต้นทุนสําหรับใช้ในด้านการ เกษตร/
อุตสาหกรรม และอุปโภค-บริโภค

4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/
ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที/่
บํารุงรักษาซ่อมแซมให้พร้อมรองรับ
การพัฒนา

5. ส่งเสริมด้านสุขภาพ การ
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ การดูแลอนามัย
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับความรู/้ ทักษะด้านการเกษตร และ
2. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุม่ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามนโยบาย 1
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
วิสาหกิจในการบริการจัดการ
ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การรอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/น้ําเสีย และ
มลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

2. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์
ชุมชน

2. ปลูกจิตสํานึกเด็ก/เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้า
ธารณภัย
ระวังด้านยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาทักษะผู้นํา บุคลากรท้องถิ่นให้มี 2. พัฒนาการให้บริการประชาชนที่สะดวก
ทักษะ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มา
สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ให้คงความอุดม
สมบูรณ์ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม

3. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

3. พัฒนาเทคโนโลยี จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับ
ในการปฏิบัติงานและระบบการทํางาน หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาล
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
พ.ศ. 2558-2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
พันธกิจ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
เป้าประสงค์
 มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , การคมนาคมที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
4. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
5. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
6. ก่อสร้างทางระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก ป้องกันน้ําท่วมขัง
7. แหล่งน้ําอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ประชาชนมีน้ําสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค
9. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถ
ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล
2. ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม พัฒนา
ระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน
3. จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึง
ทั้งตําบล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนเส้นทาง/สะพานที่ได้รับการก่อสร้างและ
ได้มาตรฐาน
- จํานวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
- จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้ใช้งานได้ทุกจุด
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แนวทางการพัฒนา
4. จัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุน
สําหรับใช้ในด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม และ
อุปโภค-บริโภค
5. พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด / พอเพียงและ
คุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ําอุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ และสะอาดปลอดภัย
- จํานวนประปาชุมชนที่สะอาด มีคุณภาพ และ
สามรถบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส / ขาดโอกาสในสังคม ให้ได้รับสวัสดิการ มีอาชีพที่เหมาะสม และเด็ก
เยาวชนมีทักษะที่ดี
เป้าประสงค์
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีการศึกษาที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
5. ประชาชนได้ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
7. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
8. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
9. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
10. เด็กและเยาวชนได้ออกกําลังกายและห่างไกลยาเสพติด
11. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน มี
อาชีพทางเลือกที่เหมาะสม
2. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และ
เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม
3. พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
การสงเคราะห์
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ
- จํานวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้ง
ในและนอกระบบ
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แนวทางการพัฒนา
4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน
พร้อมทั้งจัดหาสถานที/่ บํารุงรักษา ซ่อมแซมให้
พร้อมรองรับการพัฒนา
5. ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ การดูแลอนามัยของประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จํานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
-

จํานวน รพ.สต. ที่ได้รับการจัดสรร
จํานวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการ
สนับสนุน
จํานวนกองทุนด้านสุขภาพ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ส่วนสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจ
 ส่งเสริมการเกษตร / อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ / สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจและเข้าถึงตลาด
เป้าประสงค์
 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น
2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร และ - จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
- จํานวนกลุ่มอาชีพทางการเกษตร
และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตาม
- จํานวนกลุ่มอาชีพทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
นโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ส่วนสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และพัฒนาเกษตร
และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
พันธกิจ
 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีของ
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน
2. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์
ชุมชน

-

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

- จํานวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน สามารถรองรับความต้องการของตลาด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรที่คงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
 พัฒนาเครือข่าย / สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังภัยทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
เป้าประสงค์
 สร้างจิตสํานึกในการคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
จัดการขยะในชุมชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มี
สภาพที่ดีขึ้น
2. ประชาชนสามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ / น้ําเสีย และ - จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการกําจัดขยะมูลฝอย/
มลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
น้ําเสียอย่างถูกสุขลักษณะ
2. ปลูกจิตสํานึกเด็ก / เยาวชนและประชาชนให้ - จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ให้คง
- จํานวนโครงการทีด
่ ําเนินการ
ความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่
เหมาะสม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิด
ความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พันธกิจ
 ส่งเสริมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
เป้าประสงค์
 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. มีการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
2. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และฝ้าระวังด้านยาเสพติด
3. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคงเพื่อให้ชลบุรีเป็นเมืองน่า
อยู่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการองค์กร
พันธกิจ
 บริหาร/จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรู้ ทักษะบุคลากร ตลอดจนรูปแบบการ
ทํางานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี
เป้าประสงค์
 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาทักษะผู้นํา บุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ - จํานวนผู้นําและบุคลากรที่ได้รับการอบรม
/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถประยุกต์
ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการให้บริการประชาชนที่สะดวก
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
- จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่
- จํานวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุงการ
ราชการ
บริหารงาน
3. พัฒนาเทคโนโลยี จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
- จํานวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ
ปฏิบัติและระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงาน
- จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
ต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม
ความเชื่อมโยง
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบผัง
เมือง ระบบ
Logistics
โครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้ํา เพือ่
รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน/
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีระบบ
- เส้นทาง
การพัฒนา
สาธารณูปโภค
คมนาคมที่มี
โครงสร้าง
และ
มาตรฐาน มี
พื้นฐาน/
สาธารณูปการ , ความสะดวก
สาธารณูปโภค การคมนาคมที่ได้ ปลอดภัยในการ
มาตรฐานและ
สัญจรไปมา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน

- ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและมีไฟฟ้า
สาธารณะส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย
58

59

60

61

62

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

60

70

80

90

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

พัฒนาถนน/
สะพานให้ได้
มาตรฐาน ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกทุกฤดูกาล

- จํานวน
เส้นทาง/
สะพานที่ได้รับ
การก่อสร้าง
และได้
มาตรฐาน
- จํานวน
ปีละ 2 สาย
เส้นทางที่ได้
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ปรับปรุง
เครือข่ายเส้นทาง
คมนาคม พัฒนา
ระบบจราจรและ
ความปลอดภัย
บนท้องถนน
100 จัดให้มีไฟฟ้า /
แสงสว่างให้
เพียงพอและ
ทั่วถึงทั้งตําบล

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 3 สาย

- ร้อยละของ ร้อยละ
ครัวเรือนที่มี
100
ไฟฟ้าใช้และ
จํานวน
หมู่บ้านที่ได้รับ
การติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้
ใช้งานได้ทุก
จุด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างถนน ส่วนโยธา
ลูกรัง
โครงการก่อสร้างถนน
คสล.
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางฯ
โครงการปรับปรุง
ส่วนโยธา
ถนนลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.
โครงการปรับปรุง
ถนน ลาดยางฯ
- โครงการขยายเขต ส่วนโยธา
ไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่
1 - 11
- โครงการติดตั้งไฟ
ทางสาธารณะ หมู่ที่
1 - 11
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หน่วย
สนับสนุน
ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วนสํานัก
ปลัด

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบผัง
เมือง ระบบ
Logistics
โครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้ํา เพือ่
รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
ระบบชุมชนและ
สถาบันครอบครัว
ให้เข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้มีความสุข
ประชาชนมีความรู้
คู่คุณธรรม น้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน/
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคู่
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีระบบ
- ระบบประปา
การพัฒนา
สาธารณูปโภค
หมู่บ้านมี
โครงสร้าง
และ
คุณภาพ สะอาด
พื้นฐาน/
สาธารณูปการ , และปลอดภัย
สาธารณูปโภค การคมนาคมที่ได้ - แหล่งน้ํา
มาตรฐานและ
อุปโภค/บริโภค
เพียงพอต่อความ ได้รับการ
ต้องการของ
ปรับปรุงอย่างมี
ประชาชน
ประสิทธิภาพ
- ประชาชนมีนา้ํ
สะอาดและมี
คุณภาพไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต คู่
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

- ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง มีการ
ศึกษาที่
เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้ที่เพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิต

- ประชาชนได้ รับ
การสงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูท้ ี่
ได้รับความ
เดือดร้อน
- ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี มี
อาชีพและรายได้ที่
มั่นคง
- ประชาชนดําเนิน
ชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ค่าเป้าหมาย
58

59

60

61

62

60

65

70

75

80

11

11

11

11

11

100

100

100

100

100

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

จัดการแหล่งน้ํา
ให้เพียงพอ เพื่อ
เป็นต้นทุน
สําหรับใช้ในด้าน
การเกษตร/
อุตสาหกรรมและ
อุปโภค-บริโภค
พัฒนาประปา
ชุมชนที่สะอาด/
พอเพียงและมี
คุณภาพ

- ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําอุปโภค/
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ , ผู้ดอ้ ย
โอกาสให้มี
สวัสดิการที่ดีได้
มาตรฐาน มี
อาชีพทางเลือกที่
เหมาะสม

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

- จํานวน
11 หมู่บ้าน
ประปาชุมชน
ที่สะอาด มี
คุณภาพ และ
สามารถ
บริการ
ประชาชนได้
อย่างเพียงพอ
- ร้อยละของ ร้อยละ
ผู้สูงอายุ ผู้
100
พิการ ผู้ด้อย
โอกาสที่ได้รับ
การสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

โครงการติดตั้งและ
ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้ น

ส่วนโยธา

ส่วนสํานัก
ปลัด

- โครงการก่อสร้าง/
ระบบประปาหมู่บ้าน
- โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้ น

ส่วนโยธา

ส่วนสํานัก
ปลัด

- โครงการสงเคราะห์ ส่วนสํานัก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ ปลัด
พิการ ผู้ติดเชื่อเอดส์
- โครงการสงเคราะห์
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
- โครงการส่งเสริม
การดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ส่วนการ
ศึกษาฯ

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน

- เด็กและ
เยาวชนได้ออก
กําลังกายและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด
- มีสนามกีฬา
และสวน
นันทนาการให้
ประชาชนได้ออก
กําลังกาย มี
สุขภาพแข็งแรง
- ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดี เข้าถึง
บริการ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 4
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

58

59

60

61

62

4

4

4

4

4

ส่งเสริมเด็ก/
เยาวชนให้มี
ทักษะชีวิตที่ดี

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนา
นักเรียน

1

1

1

1

1

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

-

-

1

1

1

พัฒนาการกีฬา
ของเด็ก/เยาวชน
/ประชาชนพร้อม
ทั้งจัดหาสถานที/่
บํารุง รักษา
ซ่อมแซมให้
พร้อมรองรับการ
พัฒนา

จํานวนสนาม
กีฬาและสวน
นันทนาการ

ปีละ 1 แห่ง - โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการ

11

11

11

11

11

2

2

2

2

2

ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ การ
ป้องกันโรค
ระบาดและ
โรคติดต่อ การ
ดูแลอนามัยของ
ประชาชน

จํานวนศูนย์
11 หมู่บ้าน
สาธารณสุขมูล
ฐานที่ได้รับ
การสนับสนุน
จํานวน
ปีละ 2
โครงการ/
โครงการ
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

- โครงการเสริม
ศักยภาพจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น
- โครงการจัด
กิจกรรมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- โครงการสงเคราะห์
เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา
- โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

จัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
ตําบลสระสี่เหลี่ยม
- โครงการป้องกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาล
- โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ส่วนการ
ศึกษาฯ

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วนการ
ศึกษาฯ

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วนการ
ศึกษาฯ

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วน
สาธารณสุข
ฯ

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วน
สาธารณสุข
ฯ

ส่วนสํานัก
ปลัด
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนา
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มขีดความ
สามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการ
เกษตร/
อุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการ
เกษตร/
อุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐาน

- ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้ที่เพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิต

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
- แหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตร
เพื่อส่งเสริมการ
ฝึกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง

- กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ให้
ครัวเรือน
- กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มอาชีพมี
ความเข้มแข็งขึ้น
- กิจกรรมตาม
โครงการขับ
เคลื่อนระบบ
เกษตรกรรม
ยั่งยืนสู่อาหาร
เพื่อสุขภาพวะ
ของชุมชน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

58

59

60

61

62

1

1

1

1

1

ยกระดับความรู/้
ทักษะด้าน
การเกษตรและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

1

1

1

1

1

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ตาม
นโยบาย 1
ตําบล 1
ผลิตภัณฑ์

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

1

1

1

1

1

สร้างความ
ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการใน
การพัฒนาธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐาน

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการส่งเสริม
อาชีพให้กบั ผู้ว่างงาน
และผู้มีรายได้น้อย
- โครงการอบรม
การเกษตรปลอด
สารพิษ
- โครงการส่งเสริม
กลุ่มยุวเกษตรกรรม
ในโรงเรียน
- โครงการส่งเสริม
การดําเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
- โครงการฝึกอบรม
อาชีพ

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

ส่วนสํานัก
ปลัด

- โครงการสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนหมู่ที่
1 - 11

ส่วนสํานัก
ปลัด

กองคลัง
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืน
สามารถรองรับ
ความต้องการของ
ตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมให้เกิด
ความสมดุลใน
ระบบนิเวศน์และ
การใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริม
วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์/
ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 - ส่งเสริมและ
- ประชาชนสืบ
การพัฒนาการ พัฒนาวัฒนธรรม ทอด ฟื้นฟู
ส่งเสริม
ประเพณีของ
อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ วัฒนธรรม
ประเพณีและ
เป็นเอกลักษณ์
ประเพณี แหล่ง
การท่องเที่ยวที่ ของชุมชน
เรียนรู้ ภูมิ
ยั่งยืน
- พัฒนารูปแบบ ปัญญาท้องถิ่น
การท่องเที่ยวที่ และปราชญ์
เหมาะสมกับ
ชาวบ้านใน
สภาพพื้นที่
ชุมชนท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์/
ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

- สร้างจิตสํานึก
ในการคุ้มครอง
ดูแลและบํารุง
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการ
จัดการขยะใน
ชุมชน

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมการดูแล
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และร่วมกัน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมูบ่ ้าน
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 5
โครงการ

58

59

60

61

62

5

5

5

5

5

ส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ จารีต
ประเพณีของ
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

1

1

1

1

1

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

1

1

1

1

1

ยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/
วัฒนธรรมให้
เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว และคง
เอกลักษณ์ชุมชน
ปลูกจิตสํานึก
เด็ก/เยาวชนและ
ประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการจัดขบวน
แห่ร่วมงานประเพณี
บุญกลางบ้าน
- โครงการจัดงาน
ประจําปี วัน
สงกรานต์
- โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง
- โครงการจัดงานแห่
เทียนพรรษา
- โครงการจัดงาน
ประจําปี บวงสรวง
พระรถตําบลสระ
สี่เหลี่ยม

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

ส่วนสํานัก
ปลัด

- โครงการอบรม
เกษตรปลอดสารพิษ
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนา ส่งเสริม
ความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัย
มั่นคงเพื่อให้ชลบุรี
เป็นเมืองน่าอยู่
รองรับการเปลี่ยน
แปลง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้วย
ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

- ประชาชน
สามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยได้
อย่างถูก
สุขลักษณะ
- มีการดําเนิน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสา
ธารณภัย
- ประชาชน
ได้รับการรณรงค์
ป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
และยาเสพติด
ทุกประเภท

ค่าเป้าหมาย
58

59

60

61

62

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรที่ดี ป่า
ไม้ให้คงความ
อุดมสมบูรณ์
และส่งเสริมการ
ใช้พลังงานที่
เหมาะสม
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ขยะ/น้ําเสีย และ
มลภาวะอื่นๆ ให้
มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้า
ระวังด้านยาเสพ
ติด
สนับสนุนการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ รัก
พื้นที่สีเขียว

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

ส่วนสํานัก
ปลัด

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

- โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะและ
การกําจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะ

ส่วน
สาธารณสุข
ฯ

ส่วนสํานัก
ปลัด

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 3
โครงการ

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วน
สาธารณสุ
ขฯ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

- โครงการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อปพร.
- โครงการฝึกอบรม/
ฝึกทบทวน อปพร.
- โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
- โครงการป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วน
สาธารณสุ
ขฯ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

ส่วนสํานัก
ปลัด

ส่วน
สาธารณสุ
ขฯ

- โครงการป้องกัน
และเฝ้าระวัง
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7
ส่งเสริมทุกภาค
การบริหาร
การบริหาร
ส่วนให้มีการดําเนิน จัดการตาม
จัดการองค์กร
งานโดยยึดหลักธรร หลักธรรมาภิ
มาภิบาล
บาล

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
- องค์กรมีการ
- มีการบริหาร
บริหารจัดการที่ จัดการตามหลัด
ดี มีประสิทธิ
ธรรมาภิบาล
ภาพในการ
อย่างมี
พัฒนาเพื่อให้
ประสิทธิภาพ
บรรลุ
- ประชาชนมี
วัตถุประสงค์ตาม ส่วนร่วมเสนอ
นโยบายพื้นฐาน แนวทาง
แห่งรัฐและ
แก้ปัญหาใน
นโยบายรัฐบาล ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
58

59

60

61

62

10

10

10

10

10

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

พัฒนาทักษะผู้นาํ
บุคลากรท้องถิ่น
ให้มีทักษะ/ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและสามารถ
ประยุกต์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวกรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
พัฒนาเทคโนโลยี
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ใน
การปฏิบติงาน
และระบบการ
ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดจน
การปฏิบัติตาม
นโยบายของ
รัฐบาล

จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
อบรม

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 10
คน

โครงการ/กิจกรรม
- ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ส่วนสํานัก
ปลัด

กองคลัง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 2
โครงการ

- โครงการสร้าง
ส่วนสํานัก
ความรู้ ความเข้าใจ
ปลัด
คืนกําไรภาษีท้องถิ่น
- โครงการส่งเสริม
การประชุมประชาคม

กองคลัง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 10
รายการ

- โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ของ อบต.

ส่วนสํานัก
ปลัด

กองคลัง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ปีละ 1
โครงการ

- โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ

ส่วนสํานัก
ปลัด

กองคลัง
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