1

ส่ วนที่ 1
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแนวทาง
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 3
ประเภท คือ
1. แผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ หมายความถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผน
ชุมชน
2. แผนพัฒนำสำมปี หมายความถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้อง
กับ แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อัน มี ล ัก ษณะเป็ นการก าหนดรายละเอี ย ด แผนงาน โครงการพัฒ นาที่ จัดท าขึ้ น ส าหรั บ
ปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่ องและเป็ นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ น
ประจาทุกปี
3. แผนกำรดำเนินงำน หมายความถึง แผนการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี งบประมาณนั้น

1. ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยมีหลักคิ ดที่ วา่ ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่า
หนึ่ งโครงการ/กิ จ กรรมที่ จ ะต้องนามาดาเนิ นการเพื่ อให้บ รรลุ วตั ถุป ระสงค์แ ละเป้ าหมายที่ ตอ้ งการในแต่ ละยุท ธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่ งมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และวิสัยทัศน์ในที่ สุด นอกจากนี้ แผนพัฒนา
สามปี เป็ นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใช้การวางแผน
เป็ นเครื่ องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/ กิ จกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่ จะจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็ นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ต้องดาเนินการจัดทาให้แล้วเสร็ จภายในเดือนมิถุนายน
แผนพัฒนำสำมปี มีลกั ษณะกว้ ำง ๆ ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็ นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจนและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
ที่จะดาเนินการ
3. เป็ นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็ นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็ นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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2. วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ (พ.ศ.2557 – 2559) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนและการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3 เป็ นการจัดเตรี ยมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยูใ่ นลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจาปี และ
นาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อได้รับงบประมาณ

3. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลสำมปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบตั ิ โดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาเป็ นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กาหนดประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปั ญหา ความต้องการ และ
ข้อมูลนามาจัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
4. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

4. ประโยชน์ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลสำมปี
การวางแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็ นถึงความเชื่ อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนิ นงานต่าง ๆ ที่ อาจมีความเชื่ อมโยงและส่ งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็ น
อุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริ หารส่วนตาบลนามาตัดสิ นใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริ หารของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
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ส่ วนที่ 2
สภำพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐำน
1. ข้ อมูลสภำพทัว่ ไป
1.1

ลักษณะทีต่ ้งั
องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ตั้งอยูใ่ นเขตอาเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ยกฐานะจาก สภาตาบล
เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบล ลงวันที่ 19
มกราคม 2539 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539
1.2 เนือ้ ที่
องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีเนื้อที่ประมาณ 746 ตารางกิโลเมตร หรื อ 466,250 ไร่
1.3 อำณำเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลนาสวน
ตาบลหนองเป็ ด
อาเภอบ่อพลอย
อาเภอทองผาภูมิ

1.4 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสูง มีป่าไม้ และเขาสูง มีอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรี นคริ นทร์ลอ้ มรอบ แบ่งแยก
พื้นที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นสามส่วน
1.5 สภำพภูมอิ ำกำศ
ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวจัดและในฤดูฝน ฝนจะตกชุก
1.6 กำรปกครอง
แบ่งออกเป็ น 8 หมู่บา้ น ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น
หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ าเปรี้ ยว
หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ
หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุ่น
หมู่ที่ 5 บ้านโป่ งหวาย
หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา
หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง
หมู่ที่ 8 บ้านหาดแตง
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1.7 ประชำกร
จานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,535 คน เป็ นชาย 2,307 คน เป็ นหญิง 2,228 คน จานวนที่พกั อาศัย 1,832 หลังคาเรื อน
ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหมู่บ้ำน

หมู่ที่
ชำย

บ้านท่าสนุ่น
บ้านพุน้ าเปรี้ ยว
บ้านด่านแม่แฉลบ
บ้านท่าสนุ่น
บ้านโป่ งหวาย
บ้านดงเสลา
บ้านปากเหมือง
บ้านหาดแตง
รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6
7
8

124
342
295
370
315
523
243
95
2,307

กุมภำพันธ์ 2556
จำนวนประชำกร
หญิง
รวม

109
331
316
386
320
463
215
88
2,228

233
673
611
756
635
986
458
183
4,535

จำนวน
บ้ ำน/หลัง

101
221
370
286
250
349
140
115
1,832

(ข้อมูลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556)
1.8 สภำพทำงเศรษฐกิจ

ประชากรส่ วนใหญ่ภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลด่านแม่แฉลบ ประกอบอาชีพ ทางการเกษตร
ปลูกข้าวโพด พริ ก ข้าวไร่ ฝ้ าย ถัว่ เหลือง ละหุ่ ง และยางพารา เป็ นต้น
1.9 สถำนศึกษำ
1. โรงเรี ยนบ้านท่าสนุน เป็ นโรงเรี ยนอยูใ่ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิ ดสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
2. โรงเรี ยนบ้านโป่ งหวาย เป็ นโรงเรี ยนอยูใ่ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิ ดสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
3. โรงเรี ยนบ้านพุน้ าเปรี้ ยว เป็ นโรงเรี ยนอยูใ่ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิ ดสอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
4. โรงเรี ยนบ้านดงเสลา เป็ นโรงเรี ยนอยูใ่ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิ ดสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 3
5. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านท่าสนุ่น เป็ นโรงเรี ยนอยูใ่ นสังกัด องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เปิ ดสอน
เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าเรี ยนระดับอนุบาล
6. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านด่านแม่แฉลบ เป็ นโรงเรี ยนอยูใ่ นสังกัด องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เปิ ด
สอนเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าเรี ยนระดับอนุบาล
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1.10 กำรสำธำรณสุข
องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีสถานบริ การทางสาธารณสุข จานวน 2 แห่ง คือ
1. โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรี สวัสด์ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3
2. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้านท่าสนุ่น ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1
1.11 ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
มีสถานีตารวจ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่หมู่ 3
1.12 สถำบันทำงศำสนำ
1. วัดศรี สวัสดิ์
2. วัดพุน้ าเปรี้ ยว
3. วัดโป่ งหวาย
4. วัดดงเสลาเก่า
5. วัดท่าสนุ่น
6. วัดหาดแตง
7. วัดสมเด็จ
1.13 กำรคมนำคม
เส้นทางคมนาคมที่สาคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199
2. ทางหลวงชนบท 4041
3. ถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้ น
1.14 กำรโทรคมนำคม
มีบริ การโทรศัพท์อย่างพอเพียง และมีบริ การตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะติดตั้งไว้ในเขตชุมชน
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2. ข้ อมูลเกีย่ วกับศักยภำพท้ องถิ่น
2.1 โครงสร้ ำงคณะผู้บริหำร
องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มี คณะผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย นายกเองค์การบริ หารส่วนตาบล จานวน 1
คน และรองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล จานวน 2 คน โดยนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล จะมีอานาจในการแต่งตั้ง รอง
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล จานวน 2 คน และ เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล จานวน 1 คน

นายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

2.2 โครงสร้ ำงสมำชิกสภำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล
องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 คน โดยสมาชิกสภาจะเลือกประธานสภา อบต.
และรองประธานสภา อบต. จากสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับการเลือกตั้ง

ประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สภา

สภา

สภา

สภา

สภา

สภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สภา

สภา

สภา

สภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สภา

เลขานุการฯ
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2.3 โครงสร้ ำงส่ วนรำชกำรขององค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล
โครงสร้างขององค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ มีดงั นี้
1. องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เป็ น อบต. ขนาดกลาง มีตาแหน่งปลัด อบต. (นักบริ หารงาน อบต. 7 )
เป็ นหัวหน้าส่วนราชการ
2. องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. สานักงานปลัด อบต.
1) งานบริ หารทัว่ ไป
2) งานสารบรรณ
3) งานบริ หารงานบุคคล
4) งานนโยบายและแผน 5) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
6) งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ส่วนการคลัง
1) งานการเงินและบัญชี 2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. ส่วนโยธา
1) งานก่อสร้าง
2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3) งานสาธารณูปโภค
จำนวนพนักงำน/ลูกจ้ ำง
ส่ วนรำชกำร
พนักงำน อบต.
สานักงานปลัด อบต.
4
ส่วนการคลัง
2
ส่วนโยธา
2
รวม
8
(ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2556)

ลูกจ้ ำงประจำ
1

พนักงำนจ้ ำงตำมภำรกิจ
4
2

1

6

พนักงำนจ้ ำงทัว่ ไป

รวม

15
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ส่ วนที่ 3
สรุปผลกำรพัฒนำท้ องถิ่นในปี ทีผ่ ่ ำนมำ
1. กำรสรุ ปสถำนกำรณ์ กำรพัฒนำ
การสรุ ปสถานการณ์การพัฒนา เป็ นการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรื อข้อจากัด อันเป็ นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของท้องถิ่น อันเป็ นสภาวะแวดล้อม
ภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็ นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปั จจุบนั โดยเป็ นการตอบคาถามว่า “ปั จจุบนั ท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยูจ่ ุดไหน” สาหรับใช้เป็ นประโยชน์ในการกาหนดการดาเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT
analaysis การพิจารณาถึงปั จจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปั จจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค (Treat – T)
จุดแข็ง (Strength – S) เป็ นการพิจารณาปั จจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่ วน
ที่ส่งเสริ มความสาเร็ จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ
จุดอ่ อน (Weak – W) เป็ นการพิจารณาปั จจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสี ย ความอ่อนแอ ข้อจากัด ความไม่พร้อม
ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
ปั จจัยภายใน ประกอบด้วยปั จจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้
จุดแข็ง
1. พื้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดกาญจนบุรี
3. สถานที่สวยงาม เนื่องจากมีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ เป็ นที่ต้ งั ของแพพักมากมาย นามาซึ่งรายได้เข้าสู่ทอ้ งถิ่น
4. มีชนชาติหลากหลาย และมีวฒั นธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น
จุดอ่ อน
1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของ อบต.
2. ปั ญหาการใช้ที่ดินที่อาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่
3. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ขาดการควบคุมอย่างเคร่ งครัด เช่น ปั ญหาขยะ
4. สภาพภูมิประเทศ และพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็ นสามส่วน ทาให้การดาเนินการให้บริ การต่างๆ ไม่ทวั่ ถึง
โอกำส (Opportunity – O) เป็ นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็ นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก
ของประเทศ ของจังหวัด และของอาเภอ ที่เกิดขึ้น จะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็ นประโยชน์ หรื อเป็ น
โอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
อุปสรรค (Treat – T) เป็ นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นอุปสรรคหรื อภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสี ยหรื อ
เป็ นข้อจากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์โอกาส
โอกำส
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 กาหนดหน้าที่ในการบริ การสาธารณะ
3. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริ มและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
อุปสรรค
1. การรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เข้ามามาก จนทาให้วฒั นธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ ว
2. ภาวะเศรษฐกิจมีการถดถอยลงเนื่องจากความไม่มนั่ คงทางการเมือง และปั ญหาเศรษฐกิจโลก

2. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
ผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2555
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

7

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มของ
กลุ่มอาชี พ
การพัฒนาและส่ งเสริ มงานสาธารณสุขและ
การจัดสวัสดิการสังคม
พัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
การส่งเสริ มกิจกรรมของชุมชน การศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การบริ หารจัดการของ อบต.
รวม

จานวน
งบประมาณ
โครงการ

โครงการที่
ดาเนินการ
จริ ง

ร้อยละของ
งบประมาณ ร้อยละของ
ที่ดาเนินการ โครงการที่ งบประมาณที่
ดาเนินการจริ ง ดาเนินการจริ ง
จริ ง

9
4

22,580,000
650,000

5
1

1,187,648
386,000

9.81
1.96

7.26
2.36

6

2,695,000

2

80,000

3.92

0.49

11
3

3,166,875
450,000

4
0

2,332,320
0

7.84
0

14.26
0

5

1,055,600

1

35,081

1.96

0.21

13

2,029,200

1

152,750

1.96

0.93

51

32,626,675

14

4,173,799

27.45

9.34
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยละเอียดกำรประเมิน
1. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่ งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปั ญหา
8. การแก้ไขปั ญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10. ความพอใจในการดาเนินงานโดยรวม

พอใจมำก
ร้ อยละ
68
61
78
56
64
58
65
69
74
65.89

พอใจ
ร้ อยละ
32
39
22
44
35
40
32
28
25
33.00

ไม่ พอใจ
ร้ อยละ
0
0
0
0
1
2
3
3
1
1.11
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ส่ วนที่ 4
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำในช่ วงสำมปี
1. วิสัยทัศน์ กำรพัฒนำ
“หมู่บ้านเข้ มแข็ง ด้ วยการบริ หารจัดการที่ ดี คนมีการศึกษา
พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ ทุกชี วิต อยู่ดีกินดี ตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอพียง ”

2. ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตาบล จะยึดถือ
1. ปรัชญำและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
เป็ นแนวทางในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนของประชาชน ซึ่งยึดหลักความพอเพียงใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับชุมชน/องค์กร และ
ระดับประเทศ โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการปฏิบตั ิในพื้นที่
2. กำรเสริมสร้ ำงทุนเพือ่ กำรพัฒนำอย่ ำงยัง่ ยืน โดยการนาทุนของประเทศที่มีศกั ยภาพและความได้เปรี ยบด้านอัต
ลักษณ์และคุณค่าของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนเศรษฐกิจ” และ “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม” มาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริ มสร้างให้แข็งแกร่ งเป็ นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศได้อย่างมัน่ คง
3. กำรดำเนินงำน เมืองน่ ำอยู่ ชุมชนน่ ำอยู่ โดยมีเป้ าหมายมุ่งเสริ มสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาส่วนในสังคมใน 5 มิติ คือ มิติเมืองปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมือง
คุณภาพ มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมืองวัฒนธรรม
4. กำรบูรณำกำรโครงกำรระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดความซ้ าซ้อน ประหยัดงบประมาณ
องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป็ น 5 ยุทธศาสตร์ 22 แนว
ทางการพัฒนาดังนี้
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำด้ ำนโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ก่อสร้างและปรับปรุ งเส้นทางการคมนาคม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
ติดตั้งระบบไฟฟ้ าและประปา
แนวทางการพัฒนาที่ 3
จัดให้มีสิ่งก่อสร้างเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนหรื อการบริ การสาธารณะต่างๆ
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรพัฒนำด้ ำนสังคมและคุณภำพชีวติ
แนวทางการพัฒนาที่ 1
จัดให้มีสวัสดิการให้แก่ประชาชน และดาเนินงานสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริ มสุขภาพประชาชนและการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5
ส่งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 6
แนวทางการพัฒนาที่ 7

เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม ชุมชน และสังคม

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรพัฒนำด้ ำนกำรศึกษำ
แนวทางการพัฒนาที่ 1
จัดการและส่งเสริ มการศึกและกระบวนการเรี ยนรู ้ทุกระดับ
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรพัฒนำด้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
สร้างจิตสานึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและประหยัด
แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริ มและพัฒนาระบบบาบัดน้ าเสี ยชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบ การกาจัดขยะรวม
ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรส่ งเสริมกิจกรรมชุมชน กำรศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกำรท่ องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ และท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริ มกิจการศาสนา
แนวทางการพัฒนาที่ 4
ส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรพัฒนำพัฒนำศักยภำพและเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ปรับปรุ งการบริ หารราชการให้มีประสิ ทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 2
สร้างจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการบริ หารจัดการ

3. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ ีนาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วสิ ยั ทัศน์ระยะยาว ที่
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่ วมกันกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ปีพ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกาหนดไว้วา่ “คนไทยภาคภูมิใจในความ
เป็ นไทยมีมิตรไมตรี บนวิถีชีวติ แห่งความพอเพียงยึดมัน่ ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลการบริ การสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานที่ทวั่ ถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมัน่ คงอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน อยูบ่ นฐานทางเศรษฐกิจที่พ่งึ ตนเองและแข่งขันได้ในเวที
โลกสามารถอยูใ่ นประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ”
วิสยั ทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุขด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรมและมีภูมิค้ มุ กันต่ อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็ นธรรมและเป็ นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่ คงในชีวติ ได้รับการคุม้ ครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริ มพลังให้
สามารถมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริ หารจัดการภาครัฐที่โปร่ งใสเป็ นธรรม
2.
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีทกั ษะและการดารงชีวติ อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู ้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
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3. พัฒนาฐานการผลิตและบริ การให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาสร้างความ
มัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริ โภคให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของชุมชน รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุม้ กันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาต

4. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ ำง
วิสยั ทัศน์กลุ่มจังหวัด
“มุ่งเป็ นฐานการผลิตและส่ งออกสิ นค้ าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ชายแดนด้ านตะวันตก นานาชาติ
ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ งนิเวศน์ คุณภาพชี วิต และการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1
1. มุ่งเป็ นฐานการผลิตและส่งออกสิ นค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อ สิ่ งแวดล้อมสู่
ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ
2. ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. ยกระดับคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4. พัฒนาการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. การส่งเสริ มประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
6. การรักษาความมัน่ คงชายแดน

5. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำจังหวัด
วิสยั ทัศน์จงั หวัดกาญจนบุรี
“ เป็ นศูนย์ กลางการท่ องเที่ ยวเชิ งนิเวศ แหล่ งผลิตสิ นค้ าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ประตูการค้ าสู่ชายแดน
ด้ านตะวันตก ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ ดีและมีการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัดกาญจนบุรี
1. ส่งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. การพัฒนาประสิ ทธิภาพระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
3. ส่งเสริ มและพัฒนาการค้าผ่านแดน

6. นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้ องถิ่น
นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ได้กาหนดการพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร เน้นความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เกิดผลดีต่อส่วนรวม การบริ หาร
การจัดการที่เป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือและเกิ ดความมัน่ ใจแก่ประชาชน ต่อการ
ดาเนิ นงานตามนโยบาย แผน และโครงการของรัฐด้วยการให้ความสาคัญกับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจง และมุ่งเน้นด้านการบริ การประชาชน
2. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสาคัญกาบการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยดาเนิ นการ
ก่อสร้างและปรับปรุ งถนน ไฟฟ้ า และพัฒนาแหล่งน้ าในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบให้มีความพร้อมอยูเ่ สมอ
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3. พัฒนาด้านสังคม ชุมชนถือเป็ นหน่วยงานที่สาคัญ และเป็ นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนา อบต. จึงเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนเป็ นหลัก ไม่วา่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน โดยเริ่ มตั้งแต่การร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วม
รับผิดชอบ และสร้ างเสริ มศักยภาพของชุ มชนและองค์กรในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่ นของตนเองโดยมีการทา
ประชาคม
4. พัฒนาด้านการศึ กษา ศาสนาและศิ ลปวัฒนธรรม ซึ่ งจาเป็ นต้องทาควบคู่กบั การสร้างความเจริ ญด้านวัตถุแก่
ท้องถิ่น โดยจะส่ งเสริ มการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยและให้ความสาคัญต่อวันสาคัญทางศาสนา ตลอดจนส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี อนั ดีงามของชุมชน
5. พัฒนาด้านสาธารณสุ ข การเสริ มสร้างสุ ขภาพและดูแลด้านการรักษาพยาบาลถือเป็ นอีกหนึ่ งภารกิ จหลักที่ มี
ความสาคัญกับนโยบายด้านสาธารณสุข โดยจะส่งเสริ มให้ความรู ้ตลอดจนให้บริ การด้านสาธารณสุขชุมชน
6. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การสร้างปอดให้กบั อบต. และจัดระบบกาจัดขยะ บาบัดน้ าเสี ย
ตลอดจนการปรับปรุ งภูมิทศั น์ ให้ดูสวยงามเป็ นเมืองน่าอยู่
7. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จมีความสาคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับจะต้องพัฒนาคู่กบั ด้าน
อื่น ๆ โดยสนับสนุนการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน
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ส่ วนที่ 5
บัญชีโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 –2559)องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มียทุ ธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด
6 ยุทธศาสตร์ 20 แนวทางการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี นี้ องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบยังคงให้
ความสาคัญกับการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็ นปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่น และยังให้
ความสาคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจมากกว่าเดิม เนื่องจากการพัฒนาคนเป็ นรากฐานของการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนมีความรู ้ และเป็ นคนดี สังคมและเศรษฐกิจก็จะดีตามมา
องค์การบริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีโครงการในยุทธศาสตร์โดยเน้นความสาคัญ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสาคัญกับการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็ นการเพิ่ม
ความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในเขต อบต. และเขตข้างเคียงเพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาระบบประปา ให้สามารถใช้งานได้
อย่าง เพื่อเป็ นบริ การขั้นพื้นฐานให้ประชาชนดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข โครงการทั้งหมด 52 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
72,956,700 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ เป็ นการพัฒนาและยกระดับความเป็ นอยูข่ องประชาชนใน
สังคมให้ดีข้ นึ ส่งเสริ มสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน การพัฒนาอาชีพ รวมถึงการจัดสวัสดิการให้แก่
ประชาชนซึ่งประสบปั ญหาหรื อมีรายได้นอ้ ย ให้เพียงพอแก่การยังชีพ โครงการทั้งหมด 65 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
19,457,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
เป็ นการส่งเสริ มการศึกษาให้แก่เด็กนักเรี ยนในพื้นที่ ให้ได้รับ
การศึกษา และโอกาสในการศึกษา
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพ โครงการทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 7,462,200 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจาก อบต. ด่านไม่แฉลบ ยังไม่ประสบ
ปั ญหามลภาวะ และยังเป็ นพื้นที่สีเขียวค่อนข้างมาก มีทรัพยากรน้ าจากอ่างเก็บน้ า ทาให้มีความอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ทาให้แนวโน้มในอนาคตอาจเกิดปั ญหาขยะได้ จึงต้องมีการเตรี ยมพร้อมในการแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
โครงการทั้งหมด 17 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,700,000 บาท
ยุทธศาสตร์การส่งเสริ มกิจกรรมชุมชน การศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เป็ นส่งเสริ มกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ประเพณี ของชาติ และท้องถิ่น และกิจกรรมอันแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามอันเก่าแก่ให้อยูค่ ูท่ อ้ งถิ่น และพัฒนาพื้นที่ของ อบต. ให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยว โครงการทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,170,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นการ
การพัฒนาการทางานของ อบต. ให้มีประสิ ทธิภาพ โดยพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ความรู ้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาองค์กร การพัฒนาอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น โครงการทั้งหมด 26 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 6,315,000 บาท
รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เป็ นโครงการทั้งสิ้น 206 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 109,060,900 บาท ซึ่งองค์การ
บริ หารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบจะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ที่จดั ทาไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนในท้องถิ่นดารงชีวติ
อย่างมีความสุขและยัง่ ยืน

