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บทที่ ๕
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาและประเด็นความต้องการของประชาชนในตาบลโพธิ์
จากผลการประชาคมหมู่บ้านของประชาชนในตาบลโพธิ์ ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ได้ประเด็นความต้องการของประชาชน ในแต่ละ
หมู่บ้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญของแต่ละหมู่บ้านและส่วนราชการในพื้นที่ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งพาตนเองและแข่งขันได้
เปูาประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
เปูาประสงค์ที่ ๒ ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตาบลโพธิ์
๒. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้ทานาปรัง
๓. โครงการฉีดวัคซีนโค – กระบือ
๔. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
๕. โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน
๖. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพริก
๗. โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
๘. โครงการไถกลบตอซัง
๙. โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือ
๑๐. โครงการธนาคารข้าว
๑๑. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบ
๑๒. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตาบลโพธิ์
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทาทั้งในและนอกระบบ
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาฝีมือในการซ่อมสร้าง
๒. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทาเหล็กดัด – มุ้งลวด
๓. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีตาบลโพธิ์
๔. โครงการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟูากลุ่มปลูกข้าวนาปรังตาบลโพธิ์
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๕. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีบ้านโพธิ์ ทาดอกไม้จันทน์
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
๑. โครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ในตาบลโพธิ์
๒. โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๓. โครงการด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิตาบลโพธิ์
๔. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปูาประสงค์ที่ ๑ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เปูาประสงค์ที่ ๒ ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๑. โครงการห้องสมุดชุมชน
๒. โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตาบล / หมู่บ้าน
กลยุทธ์ที่ ๒ การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. ประเพณีบุญบั้งไฟ
๒. ประเพณีสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุ
๓. ประเพณีบุญมหาชาติ
๔. ประเพณีผีฟูา
๕. ประเพณีลอยกระทง
๖. โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดงานเทศกาลดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้
๑. โครงการฉีดพ่นหมอกควันปูองกันยุงลายปีละ ๒ ครั้ง
๒. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
๓. โครงการจัดหาภาชนะเก็บน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค ทุกครัวเรือน
๔. โครงการแก้ไขปัญหาด้านสายตา
๕. โครงการแก้ไขปัญหาด้านการได้ยิน (เครื่องช่วยฟังเสียง)
๖. โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
๗. โครงการจัดหาถังขยะ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างค่านิยม จิตสานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน
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และประชาชน
๑. กิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลโพธิ์
๒. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
๓. โครงการสนับสนุนงานปริวาสกรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและ
ปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
๑. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๑. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
๒. โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
๓. โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์
๔. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ
๕. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปุวยเรื้อรัง
๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
๗. โครงการแจกเบี้ยยังชีพ
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๙. โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๗ การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ จานวน ๒ ศูนย์
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ (ถ่ายโอนจาก พช.)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ (ถ่ายโอนจาก สปช.)
๑. โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
๓. โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
๕. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖. โครงการวัสดุอาหารเสริม (นม)
๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์เด็กเล็ก
๘. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
๙. โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
๑๑. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นในการพัฒนาเด็กเล็ก
๑๒. โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
๑๓. โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้าท่วม


โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
๑. โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่



โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้าท่วม
๑. โครงการทัศนซึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๒. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเชียน ( AEC )
๓. โครงการพัฒนาชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กไทย



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์
๑. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขแผนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มาออกกาลังกาย เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาตาบลโพธิ์
๒. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล (สปสช.)
๓. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์ที่ ๑ มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. โครงการขุดลอกกุดจาน
๒. โครงการขุดลอกหนองหล่ม
๓. โครงการขุดลอกหนองบัวใหญ่
๔. โครงการขุดลอกหนองบัวน้อย
๕. โครงการขุดลอกหนองสองห้อง
๖. โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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๗. โครงการสร้างฝายชะลอน้า หรือกักเก็บน้า
กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. โครงการประชาอาสาปลูกปุา ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๑. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านผู้ช่วยพลอย
๒. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ร่องระบายน้าภายในหมู่บ้านโพธิ์
๓. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านโพธิ์
๔. โครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตคลองโนนชาด - คลองอีสานเขียว
๕. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เส้นโนนหุ่ง – ทางไปบ้านโนนดั่ง
๖. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ถนนบ้านโพธิ์ – บ้านโนนหุ่ง
๗. โครงการจัดหาภาชนะเก็บน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค ทุกครัวเรือน
๘. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ร่องระบายน้าเส้นหน้าศาลปูุตา บ้านโพธิ์
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้า อบต.โพธิ์ – แยกบ้านตาเส็ง
๑๐. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอีสานเขียว
๑๑. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน
๑๒. โครงการจัดหาภาชนะเก็บน้า
๑๓. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สห้วยฝาย บ้านโนนหุ่ง
๑๔. โครงการขุดลอกสระน้ากลางหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า
๑๕. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
๑๖. โครงการเพิ่มจุดไฟฟูา แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนดิน ห้วยฝาย – ทางรถไฟ บ้านหนองหว้า
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า – เฉลิมกาญจนา
๑๙. โครงการจัดทาผังชุมชนพร้อมปูายชื่อถนน / ซอย
๒๐. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านอีลอก – ปากซอย
๒๑. โครงการก่อสร้างลูกระนาด เพื่อปูองกันอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้านอีลอก
๒๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า เส้นบ้านนายบุญศรี ครรไลรักษ์
๒๓. โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม ถนนสายหนองบอน
๒๔. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร เส้นโนนแค
๒๕. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างตามแยกในหมู่บ้านอีลอก
๒๖. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. อีลอก – โนนแค
๒๗. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเส้นบ้านนายอุดร ครรไลรักษ์
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๒๘. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ร่องระบายน้ารอบหมู่บ้านโนนจานพร้อมติดตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก
๒๙. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร สายบ้านกานันหลังเก่า – แยกประชาเสรี
๓๐. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร สายสามแยกบ้านนายสัมฤทธิ์ – แม่น้ามูล
๓๑. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร สายสี่แยกปากทางบ้านโนนจาน – รีสอร์ทเจที
๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางบุญเริ่ม – ห้วยสาราญ
๓๓. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ารอบหมู่บ้านโนนหุ่ง
๓๔. โครงการก่อสร้างคูรอบที่สาธารณประโยชน์
๓๕. โครงการขยายเขตไฟฟูาการเกษตร ซอยตัดใหม่บ้านน้าท่วม
๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนยาง
๓๗. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร บ้านโนนหุ่ง – น้าท่วม
๓๘. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร เส้นทิศตะวันตก – ห้วยฝาย
๓๙. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองหว้า – ม.เฉลิมกาญจนา
๔๐. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร สายบ้านผู้ใหญ่หนองหว้า
๔๑. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า ศาลากลางบ้าน – ทิศใต้บ้านหนองหว้า
๔๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระบ้านหนองหว้า
๔๓. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายสี่แยกบ้านหนองหว้า-วัดปุาอัมพวา
๔๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยฝาย
๔๕. โครงการก่อสร้างถนนดินรอบปุาช้าโนนแค
๔๖. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านโนนกอง
๔๗. โครงการก่อสร้างถนนดินรอบหมู่บ้าน – ม.เฉลิมกาญจนา
๔๘. โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร สายวัดโนนแค
๔๙. โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม ประปาหมู่บ้านโนนกอง
๕๐. โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม ถนนรอบหมู่บ้านโนนกอง
๕๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกอง – วัดโนนแค
๕๒. โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายบ้านโนนกอง ตาบลโพธิ์ – บ้านบก ตาบลโพนข่า
๕๓. โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านโนนกอง
๕๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เปูาประสงค์ที่ ๒ สังคมเกิดสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
เปูาประสงค์ที่ ๓ ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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๑. โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
๒. โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. ตาบลโพธิ์
๓. โครงการจัดระเบียบสังคม
๔. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
๕. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
๖. โครงการจัดกั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
๗. โครงการตรวจสอบเขตที่สาธารณะ
๘. โครงการจัดหารถน้าบริการประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
๙. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง
๑๐. โครงการฝึกอบรมการปูองกันสาธารณภัย
๑๑. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมสานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์
ของคนในชาติ

๑. โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
๑. โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์
๒. โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์
๓. โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. โครงการจัดทาแผนชุมชน
๕. โครงการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

๑. การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้

หมายเหตุ
(จุดมุ่งหมายการพัฒนา)
พัฒนาเพื่อมุ่งเน้น ความพึงพอใจของประชาชนในทุกด้าน
ตั้งแต่การใช้วิถีชีวิต การเจริญเติบโต โดยน้อมนาเอา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนใน
จังหวัด โดยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีอาชีพที่ดารงรายได้อย่างยั่งยืนมีวัฒนธรรมอันดี
งามและการศึกษาหล่อหลอมชีวิต เพื่อนาจังหวัดศรีสะเกษ
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และสังคมอยู่กันอย่างมีความสุข

๑.๑ ประชาชนมีอาชีพ (๑.๑) ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
และรายได้เพิ่มขึ้น และมี
ศักยภาพการผลิตสินค้า (๑.๒) ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
(๑.๓) ส่งเสริมการเพิม่ และขยายโอกาสให้มีงานทาทั้งในและ
และบริการเพิ่มขึ้น
นอกระบบ
(๑.๔) พัฒนาสินค้าและบริการ
๒. การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โดยมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ตลอดจนผู้ประสบภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ได้รับความช่วยเหลือ ให้มีความมั่นคงในการ
ดารงชีวิตในสังคม และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีระเบียบและสงบ
สุข ทาให้สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย
เพื่อให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ เข้าสู่สังคมที่เข้มแข็งและ
น่าอยู(่ ๒.๑.๑) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒.๑. เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษาเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ

(๒.๑.๒) การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หมายเหตุ
(จุดมุ่งหมายการพัฒนา)

๒.๒. ประชาชนมี
สุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทาง
สังคมที่เข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

(๒.๒.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเอง
ได้
(๒.๒.๒) สร้างค่านิยม จิตสานึกและพัฒนา
ศีลธรรมคุณธรรม
จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน
(๒.๒.๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน
ครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด
และปัญหาทางสังคมอื่นๆ

๒.๓. ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา

(๒.๓.๑) สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
(๒.๓.๒) การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
สาธารณสุขและแรงงานอย่างองค์รวม
(๒.๓.๓) ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการ
กีฬาสู่การอาชีพ

๓. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โดยการปรับโครงสร้าง เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตผลสินค้าเกษตร
เศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชนบท พัฒนาแหล่ง
น้า ระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยการวางผัง
เมืองที่มีมาตรฐานตลอดทั้งการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑. มีโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ

(๓.๑.๑) พัฒนาแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หมายเหตุ
(จุดมุ่งหมายการพัฒนา)
(๓.๑.๒) อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๓.๑.๓) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ
การวางผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๔. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

พัฒนาเพื่อมุ่งเน้น ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

๔.๑ ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

(๔.๑) การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๒ สังคมเกิดความ
(๔.๒) การส่งเสริมสานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของ
สมานฉันท์ ประชาชนอยู่
พลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ
ดีมีสุข
๕. การพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ

พัฒนาเพื่อมุ้งเน้น ให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการ และมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
๕.๑ ประชาชนมีความ (๕.๑) การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน และ
พึงพอใจในการรับบริการ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จากหน่วยงานภาครัฐ
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