1
บทนํา
พ.ศ.2548
อํานาจ ข้อ 16
นให้
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจัง หวัด แผนพัฒ นา
อํา เภอ การผังเมื อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การพัฒนา และประกาศใช้
ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลต่อไป
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2540
พอสมควร ความสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ให้ค วามสําคัญการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

.ศ. 2542 โดยถ่าย
รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปก
ด้าน
ให้เกิ ดประโยชน์สูง
บริ หา
สมดุ ล และมีประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผลให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล สามารถดําเนิ นการบริ หารเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทําให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

กล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกําหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนิ นการ

\
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โดยสามารถแก้ไขปั ญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุ มชน ครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริ หาร
1.3
พ.ศ. 2548
1.

ต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพั
3.
4.

าศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อไป
1.4 ประโยชน์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1.
2.
3. ผูบ้ ริ หารบริ หารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. แนวทางพัฒนาเป็ นการประสานความร่ วมมื อ
และมีชุมชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
5. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี เป็ นการกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาในอนาคต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558 )
บัติอย่างมีระบบ
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สาธารณสุ ข ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ทิศเหนือ
จดตําบลลําพะยา
ทิศตะวันออก จดตําบลบาโงยซิ แน

ว่าการอําเภอยะหาประมาณ 8 กิ โลเมตร มี
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

จดตําบลยะหา
จดตําบลธารคีรี

32.13 ตารางกิโลเมตรหรื อประมาณ 20,083 ไร่
ภูมิประเทศ

มีทางจาก

ทําสวนยาง และสวนผลไม้เป็ นส่ วนใหญ่
เขตการปกครอง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 หมู่บา้ น
1 บ้านแค่
2 บ้านนอก
3 บ้านออก
4 บ้านไร่
5 บ้านเหมืองล่าง
ประชากร
1,665 คน แยกเป็ นชาย 799 คน หญิง 866
/ ตารางกิโลเมตร
1 บ้านแค่
จํานวนครัวเรื อน 125
2 บ้านนอก
จํานวนครัวเรื อน 93
3 บ้านออก
จํานวนครัวเรื อน 40
4 บ้านไร่
จํานวนครัวเรื อน 39
5 บ้านเหมืองล่าง จํานวนครัวเรื อน 102

51 คน
542 คน
347 คน
176 คน
194 คน
406 คน

-4ผลิตภัณฑ์ มวลรวมรายได้
ประชากรในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พกรี ดยางพารา และทํา
สวนผลไม้ แม่ บ ้า นส่ วนใหญ่
30,000 บาท/คน/ปี
อาชี พ

- อาชีพทําสวน
- อาชีพรับราชการ
- อาชีพรับจ้าง
- อาชีพค้าขาย

หน่ วยธุรกิจในเขต อบต.
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสี
การศึกษา

- โรงเรี ยนประถมศึกษา
- โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
-

- แห่ง
- แห่ง
- แห่ง
1 แห่ง
- แห่ง
/ห้องสมุดประชาชน

สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
- วัด
1 แห่ง
สาธารณสุ ข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บา้ น
ความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สิน
- ป้ อมตํารวจ

- แห่ง
1 แห่ง
100

- แห่ง

การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก )
- ถนนลูกรัง
2 สาย
- ถนนลาดยาง
2 สาย

5 แห่ง

-5- ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
- ถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่
การโทรคมนาคม
การไฟฟ้า

-

, ลําห้วย
- บึง,
- ฝาย
- บ่อโยก
- บ่อบาดาล
- ประปาภูเขา

-

41 สาย
7 สาย
- แห่ง
- แห่ง
5

97 ของจํานวน

1 สาย
- สาย
2 แห่ง
48
3
1
2
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

- แห่ง
20,083 ไร่
15,386 ไร่
ตาชี มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นด้า นของทรั พ ยากรธรรมชาติ
น่าสนใจ คือ แก่งนางรํา

-6-

ลูกเสื อชาวบ้าน
อพปร.
กนช.
ผูช้ ่วยปกครอง
ชรบ.
อรบ.

5 รุ่ น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

โครงสร้ างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
(1) จํานวนบุคลากร จํานวน
ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ตําแหน่งในส่ วนการคลัง
ตําแหน่งในส่ วนโยธา
(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

760
50
175
10
150
370

11
6
4
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

2 คน
8 คน
1 คน
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นายก อบต.
ปลัด อบต.
ส่ วนการคลัง
หัวหน้ าส่ วนการคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผูช้ ่วย จนท.การเงินและบัญชี (ว่าง)

สํ านักปลัด
ปลัดอบต.
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
บุคลากร
เจ้าพนักงานธุ รการ (ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ว่าง)
(ว่าง)

ส่ วนโยธา
หัวหน้ าส่ วนโยธา
นายช่างโยธา (ว่าง)
ผูช้ ่วยช่างโยธา (ว่าง)

-7รายได้ ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลตาชี (รับจริงปี 2552) รวม
- รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
- รายได้เงินอุดหนุนรวม
1. ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะ
1.1 รถยนต์ส่วนกลาง 2,500 ซี ซี
1.2 รถมอเตอร์ ไซด์
1.3
1,500 ลิตร
1.4
1,000 ลิตร
2. ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
2.1
2.2
2.3
2.4 ตูเ้ ก็บเอกสาร
2.5
2.7 โต๊ะทํางาน
2.8 โต๊ะประชุม
3. ครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร
- รถแทรกเตอร์
4. ครุ ภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
5. ครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณา
5.1 กล้องถ่ายรู ป
5.2 ทีวี
6. ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
6.1
6.2 ตูเ้ ย็น

1
2
3
2

คัน
คัน
ใบ
ใบ

6
1
1
7 ใบ
6
13 ชุด
1 ชุด
- คัน
2
2
1
1
1

12,340,208.65 บาท
5,053,584.78 บาท
7,286,623.87 บาท

(2552)

ยุทธศาสตร์
1.
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
3.
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หาร
และการปกครอง
รวม

จํานวนโครงการ
จํานวน
13
-

ร้ อยละ
43.33
-

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ
อยู่ระหว่ าง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
17
56.67
7
100.00
-

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวน ร้ อยละ
-

จํานวน ร้ อยละ
30
100.00
7
100.00

1
7

33.33
46.67

-

-

2
8

66.67
53.33

-

-

-

-

3
15

100.00
100.00

5

55.56

-

-

4

44.44

-

-

-

-

9

100.00

1

20.00

-

-

4

80.00

-

-

-

-

5

100.00

10

71.43

-

-

4

28.57

-

-

-

-

14

100.00

37

44.58

-

-

46

55.42

-

-

-

-

83

100.00

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์
1.
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
3.
ดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หาร
และการปกครอง

รวม

จํานวน
โครงการ
9

1 2553

งบ
ประมาณ
7,030,000.-

จํานวน
โครงการ
23

2 2554

3 2555
รวม
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
ประมาณ
โครงการ
ประมาณ
โครงการ
ประมาณ
9,456,000.49
29,339,000.81
45,825,000.-

10

500,000.-

20

784,000.-

11

1,100,000.-

41

2,384,000.-

4
15

590,000.1,075,000.-

4
16

290,000.945,000.-

3
20

90,000.23,925,000.-

11
51

970,000.25,945,000.-

16

1,252,760.-

16

1,252,760.-

17

1,352,760.-

49

3,858,280.-

6

550,000.-

6

560,000.-

5

560,000.-

17

1,670,000.-

21

13,079,800.-

22

18,384,800.-

16

10,349,800.-

59

41,814,400.-

81

24,077,560.-

107

31,672,560.-

113

66,716,560.-

309

122,466,680.-

2552

โครงการ
1. เงินสมทบประกันสังคม
2.
(ผดด.)
3.
(ผดด.)
4. ค่าตอบแทน(ผดด.)
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการต้นกล้าชุมชน(สําหรับเด็ก และเยาวชน)
6. ค่าอาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ยน(รวมเงินอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล ป. 5 – 6)
7. ค่าอาหารกลางวัน โรงเรี ยน
8. ค่าอาหารเสริ ม(นม) ศพด.
9. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.
10. ค่าวัสดุการศึกษา ศพด.
11. ค่าพาหนะ ศพด.
12. เงินอุดหนุนสาธารณสุ ขมูลฐาน(อสม.)
13.
(รวมเงินอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล)
14.
15. ค่าใช้จ่ายโครงการ “ ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง ”

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ ได้
เสร็จแล้ว
ดําเนินการ
ดําเนินการ
















งบประมาณ
ได้ รับ

30,240.-

350.642,000.65,000.-

เบิกจ่ ายไป
14,456.47,619.35
38,000.100,892.90
11,000.112,608.280,000.29,400.42,000.20,000.100,000.1,294,500.135,000.65,000.-
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โครงการ
16. ค่าใช้จ่าย เงินรางวัลในการจัดเก็บภาษีเงินดีเด่น
17. ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลศูนย์พฒั นาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น
18. เงินอุดหนุนศูนย์พฒั นาครอบครัว
19. ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาตาชีรวมพลังต้านยาเสพติดและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
20.
1
21. ค่าใช้จ่ายโครงการวันใส วัยโจ๋ สู่ ตาชี

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ ได้
เสร็จแล้ว
ดําเนินการ
ดําเนินการ







งบประมาณ
ได้ รับ
146,338.70
300,000.10,000.30,000.78,777.25,000.-

เบิกจ่ ายไป
146,338.70
300,000.30,000.78,777.25,000.-

การเบิกจ่ ายงบประมาณปี 2552
ยุทธศาสตร์
1.
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
3.
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หาร
และการปกครอง
รวม

งบปกติ

เงินสะสม
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
-

จํานวนเงิน
4,018,318
40,000

ร้ อยละ
59.12
0.59

910,000
409,500

13.39
6.02

-

355,000

5.22

50,000
834,040
6,796,858

รวม

จํานวนเงิน
4,018,318
40,000

ร้ อยละ
59.12
0.59

-

910,000
409,500

13.39
6.02

-

-

355,000

5.22

0.74
12.27

-

-

50,000
834,040

0.74
12.27

100

-

-

6,796,858

100

ศักยภาพของชุมชน ผูน้ าํ ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนให้ความร่ วมมือในการพัฒนาเป็ นอย่างดี

3
3.1

ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี

ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่
10 (2550-2554) นโยบาย
คณะรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับ
อําเภอยะหา

ชี

2

เห็นศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
3.1.1 การพัฒนาตาม

10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เสนอ โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิ จ วัตถุ ประสงค์
เป้ าหมาย
10
1. วิสัยทัศน์ ประเทศไทย
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม
นําความรอบรู ้ รู ้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ

”
2. พันธกิจ

10 มุ่งสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน”

ภายใต้แนวปฏิบตั ิของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนําความรอบรู ้อย่างเท่าทัน
2. เสริ มสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม
3.

4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. วัตถุประสงค์
1.
2.
คุณภาพชีวติ
3.

ความรู ้ และ

นวัตกรรม
4.
ตลาดปั จจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
5.
6.
ชีวภาพ
7.
ภาคประชาชน

และคุณค่าความหลากหลายทาง

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน
1.1 การพัฒนาคน
1.1.1 คนไทยทุ ก คนได้รั บ การพัฒ นาใ
คุณธรรม จริ ยธรรม อารมณ์
1.1.2
10 ปี พัฒ นากํา ลัง แรงงาน
60
พัฒนาเป็ น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน
1.1.3
80
การเจ็บป่ วยด้วยโรคป้ องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และ
ยาว
1.2 การพัฒนาชุ มชนและแก้ปัญหาความยากจน ทุกชุ มชนมีแผนชุ มชนแบบมีส่วนร่ วม
สัง คมและบรรเทาปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติ ด และขยายโอกาสการเข้าถึ งแหล่ งทุ น การมี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ และลดสัดส่ วนผูอ้ ยูใ่ ต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี 2554

2. เป้าหมายด้ านเศรษฐกิจ
2.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ สัดส่ วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ
75 ภายในปี 2552 และสัดส่ วนภาคการ
ละ 15 ภายใน ปี 2554
2.2
3.0 - 3.5
สาธารณะต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกิ นร้ อยละ 50xssx
เกิน 1 : 1 ในระยะ
10
2.3
20 แรก
20 ไม่เกิน 10 เท่าภายในปี 2554 และสัดส่ วนผลผลิตของวิสาหกิ จ
กว่าร้อยละ 40 ในระยะของแผนพัฒนาฯ
10
3.
3.1 รักษาความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2
ไม่เป็ นภัยคุกคามต่อระบบนิ เวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย
4. เป้าหมายด้ านธรรมาภิบาล
4.1
4.2 สร้างองค์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ

5.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สงั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู ้ เกิดภูมิคุม้ กัน
5.2
ประเทศ ให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่ งเสริ มการรวมตัว ร่ วมคิด
ของชุมชน
5.3

กฎระเบียบ การพัฒนามาตรฐานในด้านต่าง ๆ และการดําเนิ นนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้สนับสนุ น

5.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐาน
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์แ
5.5 ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ มุ่งเสริ มสร้ าง
6.

10 สู่ การปฏิ บตั ิ ต้องให้ภาคีพฒั นาทุกภาค

แผนปฏิ บ ัติ ก ารในระดับ ต่ า งๆ ควบคู่ ไ ปกับ การปรั บ ระบบการจัด สรรทรั พ ยากร การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
กฎร
6.1 เสริ มสร้างบทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคีพฒั นา จัดทําแผนปฏิบตั ิการในระดับต่างๆ
10 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.2
10
6.3
ในทางปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
6.4
ยุทธศาสตร์ แผน
10 สู่ การปฏิบตั ิ
6.5
ระดับ
6.6
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดั

3.1.2 นโยบายของรัฐบาล

น
ในส่ วนของมาตรการเร่ งด่วนระยะ 1 ปี รัฐบาล
พ้นจากวิกฤต

30 ธันวาคม 2551
เทศไทยให้รอด

ยุติวกิ ฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองให้มีความ
ทรงเป็ นพระประมุ ข
4 ประการคือ
1. ปกป้ องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ ห้
ความรักสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ว้เหนื อความขัดแย้งทุกรู ปแบบ
2. สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ทุกภาคส่ วน

3.
จะประสบ
4.
บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม

มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และ

จะบริ หารราชการแผ่นดินโดยน้อมนําหลักการของปรัชญาของ
การใช้คุณธรรมนํา ความรู ้ และจะปฏิ บ ตั ิ ตามบทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่ งครัด โดยแบ่งการดําเนิ นการเป็ น 2 ระยะ คือ
มีกาํ หนดเวลาแล้วเสร็ จในปี แรกอย่างชัดเจน และระยะการบริ หารราชการ 3
1.
1.1 การสร้ างคว
ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริ โภค
1.1.1 เสริ มสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
ใช้แนวทางสันติ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ าย
ในชาติในทุกกรณี
แก่ทุก
ฝ่ าย
ภายใต้กรอบของ
บทบาท
1.1.2 จัดให้มีสํานักงานบริ หาราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นองค์กรถาวร
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผูก้ ระทําผิดอย่างเคร่ ง ครัดและเป็ นธรรม กําหนดจังหวัด
สิ ทธิ พิเศษด้านภาษี และพัฒนาเป็ นเขต
อุตสาหกรรมฮาลาล
1.1.3 ปฏิรูปการเมืองโดยจั
โดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
ใน
แนวทางการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข และมี ความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย
และเป็ นไปตาม
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
1.1.4
โดยให้ความสําคัญ
กับกรอบความร่ วมมืออาเซี ยนเป็ นลําดับแรก และร่ วมมือกับรัฐสภาในการพิจาร
ประเทศไทยใน ฐานะสมาชิ กประชาคมอาเซี ยนจะต้องลงนามในช่วงของการประชุ มสุ ดยอดผูน้ าํ อาเซี ยน ให้
แล้วเสร็ จภายในเดือนมกราคม 2552
14 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
ทศไทยเป็ นประธานอาเซี ยน
1.1.5

ส่ งออก ภาคอสังหาริ มทรัพย์ การสร้างงานและสร้าง
ให้แล้วเสร็ จภายในเดื อนมกราคม
งบประมาณ พ.ศ.2552
สามารถ
บรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุ รกิจได้
1.1.6
และเร่ งรัดมาตรการกระตุน้ การ
โดยการดําเนิ นร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่อง
วของคนไทยในประเทศ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552
ยว
1.1.7
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเ

การ
การลงทุนพัฒนาระบบ

ในปี 2552 โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และการรักษาวินยั การคลังของประเทศ
ราชการและรัฐวิสาหกิจ

การดําเนิ นงานอย่าง

1.2
ขยายตัว

1.2.1 ร่ วมมื อกับภาคเอกชนในการดําเนิ นมาตรการชะลอการเลิ กจ้างและป้ องกันการ
และขนาด

1.2.2 ดํา เนิ นมาตรการเร่ ง ด่ วนเฉพาะหน้า
ภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่
500,000 คน ใน
ระยะเวลา 1 ปี ตามกลุ่มความถนัดและศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสู่ ภูมิลาํ เนา
แข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่วสิ าหกิจและ ธุ รกิจชุมชน
1.2.3 เร่ งรัดดําเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูถ้ ูกเลิกจ้างและผูว้ า่ ง งานอัน
ใหม่

สําหรับแรงงาน

1.2.4 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผสู ้ ู งอายุ
60

แสดงความจํานง
30,000

บาทต่อราย
1.2.5
1.2.6 สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
เศรษฐกิ จพอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุ มชน ลดต้นทุนปั จจัยการผลิตทางการเกษตร
อย่างรวดเร็ ว
1.2.7
ให้
1.2.8 เร่ งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสิ นค้าของสิ นค้าเกษตรและสิ นค้า
ชุมชน
ละการส่ งออก
1.2.9
วางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็ น ระบบ และมี ระบบการคุ ม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
1.2.10 ส่ งเสริ มบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
ให้ปฏิบตั ิงานเชิ งรุ ก
/ชุ มชน การดูแลเด็กผูส้ ู งอายุ คนพิการ การดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และ
การเฝ้ าระวังโรคในชุ มชน โดยจัดให้มีสวัสดิ การค่าตอบแทนให้กบั อสม.
ปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องตัวและมี ประสิ ทธิ ภาพ
1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
1.3.1 ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักให้กบั ทุก
โรงเรี ยน จัดให้มีชุดนักเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยนฟรี ให้ทนั ปี การศึกษา 2552
1.3.2

รองชี พ ให้

1.3.4

และ
ประหยัด

1.4

เศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชน

3.1.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดยะลา ปี 2553 - 2556
1. วิสัยทัศน์
“ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข”

2. ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2. เสริ มสร้างยะลาสันติสุข
3. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
1.
เป้ าประสงค์
เศรษฐกิ จ จัง หวัด ขยายตัว
เศรษฐกิจพอเพียง
/ ค่าเป้ าหมาย ปี 2553 - 2556

1.
2.

ของจังหวัด
ประชาชนมี อ าชี พ และรายได้

2 ต่อปี

ตามแนวปรั ช ญา

ค่ าเป้ าหมาย

ปี
2553

ปี
2554

ปี
2555

ปี
2556

2

2

2

2

5

5

5

5

จปฐ. (23,000 บาทต่อปี )
3.

างงาน

2.3

2.2

2.1

2.0

กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ ม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2. พัฒนาทักษะและยกระดับฝี มือแรงงาน ส่ งเสริ มการมีงานทํา
ในการทํางาน
3.
ห้ได้มาตรฐาน
4.
นและพัฒนาด้านการค้า การตลาด แก่ผผู ้ ลิตและผูป้ ระกอบการ
5.

2. การเสริมสร้ างสั นติสุข
เป้ าประสงค์
สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน และ
ศรัทธาภาครัฐ
/ ค่าเป้ าหมาย ปี 2553 - 2556
ปี 2553

1.
2. ร้อยละ
รักษาความปลอดภัย

/ชุมชนเข้มแข็งในการ

10
40

ค่ าเป้ าหมาย
ปี 2554
ปี 2555

10
70

กลยุทธ์
1. ทําความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง สร้างความยุติธรรม นํายะลาสันติสุข
2. ปฏิบตั ิการจิตวิทยาเชิงรุ ก
3. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
4.
5.
6.
ธิ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาคุณภาพชี วติ ประชาชน
เป้ าประสงค์
ประชาชนมีสุขภาพดี มีภูมิคุม้ กันทางสังคม

15
75

ปี 2556

15
80

/ ค่าเป้ าหมาย ปี 2553 - 2556

1.

ปี 2553

ค่ าเป้ าหมาย
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2556

ในกลุ่มสาระหลัก
ข้อมูลปี ฐานการศึกษา 2551
2(

1(
. 6) ในกลุ่มวิชาหลัก

.3)

.3
- ภาษาไทย
41.88
- คณิ ตศาสตร์ 39.16
- วิทยาศาสตร์ 37.94
.6
- ภาษาไทย
39.91
- คณิ ตศาสตร์ 38.93
- วิทยาศาสตร์ 42.30
100
2. ร้ อยละความสํ าเร็จของการแก้ ปัญหาด้ านสาธารณสุ ข
2.1 ระดับความสําเร็ จของการแก้ปัญหาอนามัยแม่และ 5
เด็กในจังหวัดยะลา
(1)
2,500 กรัม
(2) อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซี นในเด็ก
0 - 1 ปี
5
2.2 ระดับความสําเร็ จของเฝ้ าระวังและการควบคุม
การระบาดของโรคไข้มาลาเรี ยในจังหวัดยะลา
40
3.
ะ
นันทนาการระดับตําบล
60
4.
สถานการณ์ ความไม่ สงบ ได้ รับการส่ งเสริมศักยภาพให้
( หญิงหม้าย, เด็กกําพร้า )
2,000
5.
2,000 ไร่ ต่อปี

100

5

100

100

5

5

5

5

60

80

100

65

70

75

2,000

2,000

2,000

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.
3.
4. ส่ งเสริ มความรู ้/
5. เสริ มสร้างความเข้มแ

3.1.4 แผนพัฒนาอําเภอ
วิสัยทัศน์ การพัฒนาอําเภอ
พัฒนาอําเภอยะหา ให้เป็ นศูนย์กลางด้านการตลาดผลิตผลทางการเกษตร และสิ นค้าแปรรู ปจาก
ผลผลิตทางการเกษตร มีการแก้ไขปั ญหาของประชาชนทุกด้านให้หมดไป โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
องการของชุมชน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี ได้สนับสนุนนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลจึงได้กาํ หนดแนวทางการ
3
1. นโยบายด้านการเร่ งรัดขจัดปั ญหาความยากจนของประชาชน
(1)
(2) ส่ งเสริ มการทําอาชีพให้แก่ราษฎรโดยการจัดฝึ กอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2. นโยบายด้านการเร่ งรัดการดําเนินการด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
(1)
(2) จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด
(3)
3. นโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบในวงราชการ
(1)
(2)
(3) รณรงค์ปลูกจิตสํานึก และค่านิยม

.

3.1.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนตําบลตาชี
คณะผู้บริหาร อบต.ตาชี มีนโยบายพัฒนา อบต.

1. นโยบายด้ านการบริหาร
องค์การบริ
เรี ยนรู ้ สามารถเสนอความคิดเห็น ปั ญหาและแนวทางแก้ไข
- พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรชุมชนเข้าเป็ นกรรมการตามระเบียบองค์กรปกครองส่ วน
กําหนดแนวทางในการพัฒนาตําบล
- จัดสรรงบประมาณดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาตําบล
- ประสานงานองค์กรชุมชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตัวแทนชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการทํางาน
- ประชาสัมพันธ์การดําเนิ นงาน/โครงการ/
2. นโยบายด้ านการศึกษา
การศึ ก ษาเป็ นนโยบายหลัก ในการพัฒนาคน องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลตาชี จะสนับ สนุ น
งบประมาณและบุคลากรอย่างเต็มกําลัง
ต่อไป
- ประสานงานผูบ้ ริ หาร คณะครู อาจารย์ กรรมการสถานศึกษา
- ศึกษาปั ญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข
- สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ/แนวทางแก้ไข
สมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
- สนับสนุนก่อสร้างลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา
- บํารุ งรักษา ดูแล ซ่อมแซมอาคารเรี ยน ห้องประชุม ห้องสมุด ฯลฯ
- สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ,โรงเรี ยน และศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยน
- สนั บ สนุ น งบประมาณ/โครงการ/
การศึกษานอกโรงเรี ยน

3. นโยบายด้ านศาสนาและวัฒนธรรม

- อนุรักษ์ ส่ งเสริ มงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรมประเพณี วฒั นธรรม
- อุดหนุนงบประมาณ สภาวัฒนธรรมตําบลตาชี
- มีส่วนร่ วมกับชุมชน ในด้านงบประมาณ บุคลากร กิจกรรมประเพณี วฒั นธรรม
- ดูแลและบํารุ งรักษาศาสนสถาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
4. นโยบายด้ านอนามัย และสาธารณสุ ข

- ทํางานแบบบูรณาการณ์กบั สถานีอนามัยตําบลตาชี
- รับฟังปั ญหา แนวทางแก้ไข
- สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม
- พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุ ข
- ส่ งเสริ มสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อภายในชุมชน
- สนับสนุนสถานีอนามัย อ.ส.ม.
- พัฒนาศักยภาพของอพปร.
พยาบาลพร้อมอุปกรณ์กชู้ ีพ
5.
ช่วยกันดูแลและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
งจิตสํานึก
- ดูแลทรัพยากรป่ าไม้ ไม่ให้โค่นทําลาย
- จัดระบบจัดเก็บและทําลายขยะ
- จัดให้มีการถางป่ าสองข้างทาง เขตทางหลวง
แลรักษาความสะอาด

6.
- ก่อสร้างต่อเติม ขยายถนน ค.ส.ล.
- ขยายเขตไฟฟ้ าครัวเรื อนในชุมชน และไฟฟ้ าแสงสว่างสาธารณะ
- สนับสนุนโครงการขุดลอก
-

องกันการพังทลายของดิน

7. นโยบายด้ านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ จะเน้นนโยบาย “
”
(เงินเศรษฐกิจชุมชน)
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั ประหยัดและอดออม
- ส่ งเสริ มการแปรรู ปผลผลิตการเกษตร
- ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตร กิจการสหกรณ์และการออมทรัพย์โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
8. นโยบายด้ านกีฬา

- ส่ งเ
- สนับสนุนงบประมาณศูนย์กีฬาตําบล
บริ หารส่ วนตําบล

- ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ให้เพียงพอ
. ให้ได้มาตรฐาน
- ก่อสร้างอาคาร (โรงยิม) สําหรับกีฬาในร่ ม
9. นโยบายด้ านสั งคม

ไขปั ญหาและพัฒนาสังคมให้

, เด็ก ,เยาวชน,ผูส้ ู งอายุและคนพิการ
- สนับสนุนงบประมาณ โครงการกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
- จัดให้มีโครงการ “
”
ถึงความสําคัญของ พ่อ – แม่ –
- สนับสนุนกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
10.

- ประสานงานกับฝ่ ายปกครอง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ร้องขอ
- ร่ วมกิจกรรม เข้าเวรยาม รักษาหมู่บา้ น
- ร่ วมฝึ กอบรม อ.ร.บ. ช.ร.บ. อ.ป.พ.ร. และกองกําลังอาสาสมัครในชุมชน
11.

เช่น ภารกิจถ่ายโอน
- บุคลากรทุกคนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชีจะต้องให้บริ การประชาชนอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ
- ส่ งเสริ มศักยภาพของบุคลากรและผูน้ าํ ชุมชน
- ประสานงาน และมีส่วนร่ วมกับองค์กรชุมชนทุกองค์กรและหน่วยงานของรัฐ

3.2

3.2.1 การวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของประชาชน

ขอบข่ายและ
สภาพปัญหา
1. ด้ านเศรษฐกิจ
1.1 ราษฎรไม่มีอาชีพเสริ มไม่มีระบบ
ประกันราคาสิ นค้าเกษตร
1.2
1.3 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ
1.4 ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผักสวน
ครัวไว้กินเอง
1.5

แนวโน้ มในอนาคต

/กลุ่มเป้าหมาย
1-5
ตําบลตาชี 1.1 ราษฎรมีอาชีพเสริ มและมีระบบประกัน
ราคาสิ นค้าเกษตร
1.2 ราษฎรมี
1.3 ราษฎรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
1.4 ราษฎรมีการปลูกพืชผักสวนครัว
ไว้กินเอง
1.5 ราษฎรมี
ประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ
2. ด้ านสั งคม
2.1 ด้านครอบครัวและชุมชน
2.1.1 ไม่มีระบบการเรี ยนรู ้และการ
รวมกลุ่มอย่างถาวร
2.1.2 ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์
2.1.3 เด็กก่อนวัยเรี ยนได้รับการดูแลไม่
เหมาะสมกับวัย
2.1.4 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมส่ วนรวม
2.1.5
2.1.6 ไม่มีแหล่งเรี ยนรู ้ขอ้ มูลข่า
เป็ นสาธารณะ
2.1.7 ปั ญหาการเล่นพนัน

1. ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ

2. ปัญหาด้ านสั งคม
2.1 ด้านครอบครัวและชุมชน

2.2 ด้านความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

สภาพปัญหา
1.1 ราษฎรไม่มีอาชีพเสริ ม
1.2
1.3
1.4 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
1.5 ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง
1.6 ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่ม
1.7
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

2.1.1 ไม่มีระบบการเรี ยนรู ้และการรวมกลุ่มอย่างถาวร
2.1.2 ผูส้ ู งอายุ
2.1.3 เด็กก่อนวัยเรี ยนได้รับการดูแลไม่เหมาะสมกับวัย
2.1.4 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ วนรวม
2.1.5 การป้ องกัน
2.1.6
2.1.7 ปั ญหาการเล่นพนัน
2.2.1 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ

2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ

2.3.1
2.3.2

2.4 ด้านยาเสพติด

2.4.1

กผ่อนไม่เพียงพอ

2.4.2 ยาเสพติดแพร่ ระบาดในกลุ่มวัยรุ่ น

3.

3.1.1 การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก

3.1 ด้านคมนาคม

ถนนลูกรัง

3.2 ด้านสาธารณูปโภค

4.

4.1
และบริ โภค

3.2.1
3.2.2 โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชน
3.2.3 ไฟฟ้ าสาธารณะไม่เพียงพอ

4.1.1
รับอุปโภค 4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7 คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุ งดูแล

4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3

5.1.1 การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
5. ปัญหาด้ านสาธารณสุ ข
5.1
ป้ องกั น โรคระบาด 5.1.2 ขาดค
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
โรคติดต่อ

6. ปัญหาด้ านการเมืองการบริหาร
6.1 ด้านการเมือง การปกครอง

6.2 ด้านการเมือง - การบริ หาร

6.1.1 ขาดกระบวนการเรี ยนรู ้ทางการเมือง
6.1.2 ประชาชนไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย

6.2.1
6.2.2

6.2.3

7. ปั ญหาด้ านการศึ กษา ศาสนา 7.1.1การส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอ
7.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ
และวัฒนธรรม
7.1.3
7.1 ด้านการศึกษา
ชุมชนเมือง
7.1.4 เด็กก่อนวัยเรี ยน ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
7.1.5 เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ความสําคัญกับการกีฬาน้อย
7.2.1
7.2.3 ขาดการส่ งเสริ มและสนับสนุนวัด
7.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

8.1.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนา
8. ปัญหาทรั พยากรธรรมชาติและ 8.1.2
ลําคลอง ตลอดจนการดูแล
8.1

3.2.2
และโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลตาชี ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่ อน (Weakness)
1. ระบบการบริ หาร
1. ระบบการบริ หาร
- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุ ง
กับภารกิจ
แก้ไขตลอดเวลา ทําให้ศึกษาไม่ทนั
- การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนินงาน
ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน
- การบริ หารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล
ไม่สามารถบริ การ
- มีการแบ่งงาน/
รับผิดชอบ
การพัฒนาได้
- ปริ มาณงานมีมาก บุคลากรมีนอ้ ย มีผลทําให้
ผลงานไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
- ประชากรบางส่ วนยังขาดการมีส่วนร่ วม
2. ระบบข้ อมูล
2. ระบบข้ อมูล
- มีการจัดเก็บข้อมูลในการดําเนินการ
- ไม่มีความรู ้ความชํานาญในการจัดเก็บข้อมูล
3. อัตรากําลัง (พนักงานส่ วนตําบล/ลูกจ้ าง)
3. อัตรากําลัง (พนักงาน/ลูกจ้ าง)
– บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิ
- มีบุคลากรไม่เพียงพอ
- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
–
–มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้าง
4. การเงิน/งบประมาณ
4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริ หารงบประมาณเป็ นไปอย่างมี
– งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพ
ในการขยายตัวจากชนบทเป็ นเมือง
5. ศักยภาพของชุ มชน
5. ศักยภาพของชุ มชน
- มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้ น เช่นกลุ่มออมทรัพย์
–
กลุ่มอาชีพ
- มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บา้ น สมาชิกมีนอ้ ย
6.
6.
– ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบร่ วมกัน ในการ
การเกษตร
แ

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis)
โอกาส (Opportunity)
1. ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติก่อให้เกิดโอกาสและ
ประโยชน์ใน
เชิงอนุ รักษ์
2.
พัฒนา การแก้ไขปั ญหาความยากจน สนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่ งเสริ มการแก้ไขปั ญหาความยากจน มีการ
สนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ
3. ส่ งเสริ มการแก้ไขปั ญหาความยากจน ปั ญหา
ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
4.
ให้แก่เยาวชน

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. มีงบประมาณการพัฒนาค่อนข้างจํากัด
การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่
2.

เหมาะสมกับเวลาดําเนิ นการ

อบต.
จําเป็ นต้องสนับสนุนการสรรหางบประมาณจาก
ภายนอก เช่น งบจากส่ วนกลาง งบจากจังหวัด
งบจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จึงได้จดั ทํา
แผนพัฒนา โดยมีการแยกแผนงาน/
เกิน

ทบทวนแผนงานทุกปี
2.
3.
4. เป็ นจุดอ่อนล่อแหลมในการพักยาเสพติดและเป็ น

4
วิสัยทัศน์
4.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนา (Vision)
“
”
4.2 พันธกิจการพัฒนา (Mission)
1 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการให้ได้
มาตร
2 การส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุ มชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พันธกิ

3

4 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุ ข ตลอดจนอนุ รักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภู
5 การพัฒนาเทคโ
6

งยืน
7 การสร้ างความเข้มแข็งด้านการเงิ นการคลัง โดยการปรับปรุ งกระบวนการบริ หาร

รัฐบาล
4.3

(Purpose)
1. การคมนาคมสะดวก
2.
3. การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
4.
5. ประชาชนดําเนินชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่ งเสริ มการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี
7. ประชาชนมีสุขภาพดี
8.

9.

ชุ มชนมี ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย
ทรัพย์สิน
10. ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุได้รับการดูแล

ประชาชนมี ค วามปลอดภัย ในชี วิ ตและ

4.3

(KPIs)

1. การคมนาคมสะดวก
2. ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ

3. การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการพัฒนา

ปี
ปี
54-58 54
95 % 91%

(Basellne Data)

เป้าหมาย
ปี
ปี
55 56
92% 93%

ปี
57
94%

ปี
58
95%

1. ร้อยละของถนนมีความสะดวก
ในการสัญจร
1.

1. การคมนาคมสะดวกร้อยละ 90
ของถนนทุกสาย
1. ครัวเรื อนมีไฟฟ้ าใช้ร้อยละ 99

2.

2.

90

100% 80%

85%

90%

95% 100%

1.

1. ครั
สาธารณะ ร้อยละ 95 ของ
(ตาม จปฐ. ปี 53)

100% 93%

95%

97%

99% 100%

กิจกรรมสาธารณะ
2.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

มีส่วนร่ วม
4. ส่ งเสริ มการศึกษา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

1.
กิจกรรมการศึกษา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ส่ วนร่ วมร้อยละ 100%
1. ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม คิดเป็ นร้อยละ 9.77
(งบประมาณรายจ่ายปี 2553)

100% 95%

95%

95%

95%

95%

(KPIs)

5. ประชาชนมีสุขภาพดี

1. ร้อยละของหมู่บา้ นแข็งแรง

6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

1.
การจัดการขยะ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชิตและ

7. ชุมชนมีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

1. ร้อยละของครัวเรื อนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

(Basellne Data)
1. หมู่บา้ นผ่านเกณฑ์หมู่บา้ นแข็งแรง
ร้อยละ 100
1. จํานวน 3 กิจกรรม

1. ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน(ตามเกณฑ์ จปฐ.) ร้อย
ละ 99.9

เป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
54-58 54
55 56
57
58
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 85%

85%

85%

85%

85%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาตําบลตาชี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุ ง บํารุ งรักษาถนน สะพาน

โครงการ
1.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1.1.2 ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
1.1.3 ก่อสร้างทางเท้า
1.1.4 บุกเบิกถนนดินลูกรัง
1.1.5 ขยายผิวจราจร
1.1.6 ปรับปรุ งซ่อมแซม และต่อเติมถนน
1.1.7
พร้อมฝาปิ ดตะแกรงเหล็ก
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11 ก่อสร้างลูกระนาด
1.1.12
1.1.13 ก่อสร้างสะพาน คสล.
1.1.14 ปรับปรุ ง ซ่อมแซม สะพาน คสล.
1.1.15
ดิน
1.1.16

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1.2 พัฒนาระบบจราจร

โครงการ
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3

1.3.1 ขยายเขตไฟฟ้ า
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.4

1.4.1 ศูนย์บริ การอินเตอร์เนตตําบล

1.5 ก่อสร้างและปรับปรุ งระบบประปา

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์
เดินแนวท่อประปา
เดินท่อประปาภูเขา
ปรับปรุ งระบบประปาภูเขา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.

แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน

โครงการ
ฝึ กอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
จัดหาอาชีพเสริ มให้แก่ผมู้ ีรายได้นอ้ ย
ส่ งเสริ มอาชีพในการทําเกษตรอินทรี ย ์
สนับสนุนงบประมาณให้กบั กลุ่มอาชีพต่างๆ
ศึกษาดูงานการใช้เศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7 ก่อสร้างโรงเรื อนพร้อมอุปกรณ์กวนทุเรี ยน
2.1.8 ก่อสร้างอาคารสํานักงาน

2.2 ส่ งเสริ ม พัฒนาระบบการตลาดและปรับปรุ ง
พืชผลทางการเกษตร

2.2.1
2.2.2
2.2.2 จัดประกวดพืชผลทางการเกษตร
2.2.3 จัดอบรม
2.2.4
2.2.2 จัดประกวดพืชผลทางการเกษตร

3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

3.1.1

สํานึกให้อนุรักษ์

3.1.2 ฝึ กอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.1.3
พักผ่อนหย่อนใจ
3.1.4 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ

แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาด้านการสาธารณสุ ข

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

โครงการ
จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ข
จัดบริ การด้านสาธารณสุ ขมูลฐาน
จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้ องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
จัดสร้างสวนสุ ขภาพโรงเรี ยนบ้านตาชี
จัดสร้างสวนสมุนไพรให้กบั สถานีอนามัยและโรงเรี ยน

4.2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสถาบันครอบครัว 4.2.1
4.2.2 จัดอบรมกฏหมายน่ารู้สาํ หรับชาวบ้าน
4.2.2 4.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุมชนตําบลตาชี(ศพด.)
4.2.4 จัดกิจกรรมวันกตัญ
4.2.5 จัดกิจกรรมสังคมตาชีน่าอยู่
4.2.6
4.3 ส่ งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

จัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล
ปรับปรุ งสนามกีฬาภายในตําบล
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนรู้จกั การเล่นกีฬา
สนับสนุนโรงเรี ยนบ้านตาชีในการแข่งขันกีฬานักเรี ยน
ก่อสร้างอาคาร(โรงยิม)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
4.3.7
4.3.8 ปรับปรุ งลานกีฬาเอนกประสงค์

4.4

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

5.1 ส่ งเสริ มพัฒนาด้านการศึกษา

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

พร้อม

อนชลประทาน

5.1.1 มอบทุนการศึกษา
5.1.2 สนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอนแก่ ศพด.
และโรงเรี ยนบ้านตาชี
5.1.3
และนอกระบบโรงเรี ยน
5.1.4 สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริ ม(นม)
ให้กบั เด็กก่อนวัยเรี ยน ศพด. และ นักเรี ยนโรงเรี ยน
บ้านตาชี
5.1.5 ส่ งเสริ มนักเรี ยน นักศึกษาปฏิบตั ิงานในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
5.1.6 ก่อสร้างศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

6.

แนวทางการพัฒนา
5.2 ส่ งเสริ ม พัฒนาด้าน ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการ
5.2.1
5.2.2 บูรณะวัดและสํานักสงฆ์
5.2.3
ประเพณี ในวันสําคัญ
5.2.4
ทําการปกครองยะหา
5.2.5
5.2.6 สนับสนุนโครงการจัดขบวนศิลปวัฒนธรรม
5.2.7 ซ่อมแซมศาลาป่ าช้า

6.1

6.1.1 สนับสนุนงบประมาณกิจการงานรักษาความสงบภายใน
เภอ
6.1.2 สนับสนุนงบประมาณให้กบั กลุ่มพิทกั ษ์ตาํ บลตาชี
6.1.3 ปรับปรุ ง ซ่อมแซม และต่อเติมป้ อมยามจุดตรวจ
6.1.4

6.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

6.2.1 สนับสนุนงบประมาณในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
6.2.2 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
6.2.3 พัฒนาศักยภาพของ อรบ. , ชรบ.
6.2.4

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
การบริ หาร

แนวทางการพัฒนา
7.1 ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน

โครงการ
7.1.1
7.1.2

ติงาน
และครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์

7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

. หลังใหม่

7.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริ หาร 7.2.1 จัดกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรมแก่บุคลากร
ส่ วนตําบล
ของ อบต.
7.2.2
7.2.3 บุคลากรในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
7.2.4 จัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน
7.2.5
7.2.6 ส่ งเสริ มการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
7.3 พัฒนาการเมือง การบริ หาร

โครงการ
จัดทําป้ ายองค์การบริ หารส่ วนตําบล
จัดทํา
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ก่อสร้าง
หมู่บา้ น

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6 ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น
7.3.7

6
องค์ ประกอบ
1.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเ
.ศ. 2548 กําหนดให้มีคณะกรรมการ ติ ดตามและ

1.2 การกํา หนดวิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ นการแสดงถึ ง วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
ตามโครงการ อยูภ่ ายใต้ระยะเวลา แล

เปรี ยบเทียบกับวัตถุปร
1.3 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1
น้อยปี ละ 1

นภาพรวมอย่าง

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลตาชี
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 2558)
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลตาชี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2548 หมวด 3 ข้อ 16 (4) วรรคท้าย องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
(พ.ศ. 2554 - 2558) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่ วน
2 / 2553
12 พฤษภาคม 2553 จึงประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. 2554 - 2558) ขององค์การบริ หา

ป

14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
พสิ ษฐ์ ศรี สุข
(นายพสิ ษฐ์ ศรี สุข)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี

