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ส่วนที่  4 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

พัฒนาแบบยั่งยืน   ด้วยคุณธรรมน าคู่บูรณาการ   ก้าวทันเหตุการณ์ สมานฉันท์ทุก

องค์กร 

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แหล่งน้ า  และบริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนา 

 1.พัฒนาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค และแหลง่น้ าเพื่อการเกษตร 

 3.การพัฒนาและสนับสนุนการบริการสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ  และสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนให้มีคุณภาพ 

2. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 

3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิตด้านสาธารณสุข 

4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

5. การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

6. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเมืองและบรหิารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสว่นร่วมของประชาชน 

2. พัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 

3. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน 

4. ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชพีอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกร 
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2. ฝกึอบรมให้ความรูท้ักษะในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและเกษตรกร 

3. ส่งเสริมการผลิตโดยใช้ปัจจัยที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลแหลง่น้ าและและการบริหารจัดการระบบน้ าเสีย 

2. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

3. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดงีาน 

2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. บริหารจัดการการศึกษา 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาทั้งในและนอกระบบ 
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  4.3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยภูมิ 

 “ เกษตรกรรมยั่งยืน  อุตสาหกรรมก้าวหน้า  แหล่งท่องเที่ยวชั้นน า  สังคมมีความสุข ” 

พันธกิจการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

1.พัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน ไม่กระทบ

สิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหม้ีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด 

      2. พัฒนาและส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรมช้ันน า ควบคู่กับ การพัฒนาอุตสาหกรรม 

การแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม่ที่ยั่งยืน 

                3. พัฒนาตลาดสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ และสินค้าการเกษตร รวมทั้งพัฒนาผูป้ระกอบการ

และเครือข่ายด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา 

                4.พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มศีักยภาพใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและ

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี  

                5.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมน าความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ด ี อยู่ในครอบครัว

ที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมศีักดิ์ศร ี ก้าวสูส่ังคมแหง่ภูมิ

ปัญญาและการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภูมสิังคม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

        จากความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน ์ และพันธกิจ สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็น

ยุทธศาสตรใ์นภาพรวมของจังหวัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

1.  เป้าประสงค์ 

         1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อเพิ่มน้ าต้นทุน  และบรรเทาปัญหาน้ าขาดแคลนและ

อุทกภัยโดยการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

           2. ภาคการเกษตรเจรญิเติบโตอย่างมั่นคง  เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกร มีความ

เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

                   3.  เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินท ากิน  กระจายสิทธิ  และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม 

2.  กลยุทธ์และแนวทาง   

                         1. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร   

                      1.1อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 

                1.2ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มพืน้ที่ชลประทานขนาดใหญ่  กลาง  และ

เล็ก  เพื่อบรรเทาอุทกภัย  ภัยแล้ง  และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า   
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                          1.3จัดหาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคบริโภค 

                         2. พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร  การตลาด  และเครือข่ายสินค้าเกษตร 

               2.1เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกษตร  เพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม  และการกระจายทรัพยากรการผลิตทาง

การเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตร 

       2.2ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน  การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้างว่าง

เปล่าและสนับสนุนการใชพ้ลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร 

                          2.3ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตรที่สอดคล้อง

กับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 

                 2.4พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นและชุมชน 

        2.5เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ ์ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 

        2.6ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกับภาคเอกชนตามแนวทางการตลาด

น าการผลิต  และระบบการจัดการเครอืข่ายการตลาด 

3.  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน   

       3.1ส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง  และการท าเกษตรยั่งยืน  เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

       3.2เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร  

และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 

4.  พัฒนาพื้นที่การเกษตรและการถอืครองท่ีดิน  

                     4.1วางระบบการถือครองที่ดิน  การจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ  โดยเร่งการออก

โฉนดที่ดนิใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม 

                             4.2 เร่งรัดการจัดที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร  และประชาชนที่ยากจน 

                               4.3ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดนิท ากิน  โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่าง

เหมาะสม  ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมือง  และผังชุมชน                       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม 

1.  เป้าประสงค์ 

              1.ภาคอุตสาหกรรมมีการเจรญิเติบโต  มีผลติภาพการผลติ  และมีประสิทธิภาพการผลติ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

              2.บริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

             3. ผลติภัณฑชุ์มชนมีคุณภาพ  มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  และสามารถจ าหน่ายได้มากขึ้น 



 31 

 
                       4.ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจชุมชนสามารถด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหาร

จัดการที่เข้มแข็ง  มีบรรษัทภบิาล  และมีจ านวนเพิ่มขึน้ 

2. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

                       2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

                             2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity)  ของ

ภาคอุตสาหกรรม   

     2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่มศีักยภาพของจังหวัด  เชน่อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

    2.1.3 ส่งเสริมให้มีระบบ Logistics เพื่อการพัฒนาขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอื่น ๆ 

อย่างเป็นระบบ 

    2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ 

Supply Chain ) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขัน 

    2.1.5 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหาร

จัดการ รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภบิาล 

    2.1.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต

การเกษตร และพลังงานทดแทน  และอุตสาหกรรมตอ่เนื่องจากแร่โปแตช 

    2.1.7 เตรียมความพร้อมให้กับคนงาน  และสนับสนุนการพัฒนาทักษะความช านาญให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

    2.1.8 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษ  มีโอกาสและทางเลือกในการท างาน

ภาคอุตสาหกรรม 

     2.1.9  ส่งเสริมให้แรงงานมหีลักประกันและความมั่นคงในการด ารงชีวติ 

     2.1.10  พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานให้มปีระสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบ

ค่าจา้ง 

                        2.2 พฒันาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตชและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

  2.2.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมอืงแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 

(1) น าผลการศกึษาและวิจัยอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

       (2) ส ารวจความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน

พืน้ที่  เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในมิตใิหม่ในอนาคต 

 2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมตอ่เนื่องกับแรโ่ปแตช  

2.3 พัฒนาหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

   2.3.1 เสริมสรา้งศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

   2.3.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑชุ์มชนและท้องถิ่น 
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            2.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาช่องทาง

การตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

   2.3.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีองค์ความรู้  มีการรวมกลุ่มผูผ้ลติเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได้  

และน าเอกลักษณ์  วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า  

 

 

2.4 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด (พาณิชยกรรม) 

                            2.4.1พัฒนาองค์ความรู้ดา้นการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการ

ให้ครอบคลุมกับสินค้าและบริการ  เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กร

วิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง 

                            2.4.2สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้งในระดับจังหวัด  และภูมิภาค

เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า  รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

                               2.4.3จัดตัง้ศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับ

จังหวัดและระดับภาค 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว 

1.  เป้าประสงค์ 

                         1.แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐานสามารถรับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและมีการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน 

                         2. แหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

                         3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และชุมชนใหเ้กิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                           

2.  กลยุทธ์และแนวทาง     

                          2.1  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

                                  2.1.1พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มศีักยภาพ  เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม้ีความ

หลากหลายมากขึ้น  เพื่อใหเ้ป็นจังหวัดท่องเที่ยวช้ันน าของภาคอีสาน 

                                  2.1.2พัฒนาและเสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปี

และทุกฤดูกาล 

                              2.1.3พัฒนาและและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานเข้าสู่แหลง่ท่องเที่ยวใหไ้ด้

มาตรฐานและเชื่อมโยงกับแหลง่ท่องเที่ยวอื่นๆในภูมิภาค 

                          2.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว   

           2.2.1พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม 
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                     2.2.2ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจสินค้า  และบริการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาสู่

มาตรฐานและบริการระดับสากล 

            2.2.3การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบ้ริการอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

            2.2.4พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้มคีุณภาพและปริมาณที่

เพียงพอ 

            2.2.5พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงขอ้มูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

            2.2.6ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มศีักยภาพ

ไปยังตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย  

       2.2.7สนับสนุนการรวมกลุ่มสินคา้ชุมชนและบริการเพื่อพัฒนาสินค้าการ

ท่องเที่ยวที่สรา้งสรรคจ์ากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม 

                              2.2.8ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

1.  เป้าประสงค์  

                         1.ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี  เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวติ  และมี

พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  มีหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวติ 

                         2.ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกวัย  ได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพได้มาตรฐานสากล  ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงตั้งแตร่ะดับปฐมวัย  จนตลอดชวีิต  มีศักยภาพในการด ารงชีวติและการประกอบอาชีพใน

ท้องถิ่น 

                        3.สถานศกึษา และบุคลากรด้านการศกึษาได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

ตอบสนองสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น 

              4.ประชาชนมสีุขสภาพอนามัยดี  มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม  สามารถควบคุมและ

ลดปัจจัยเสี่ยงตอ่โรคเรือ้รัง  รวมทั้งมีระบบเฝาูระวังปูองกันและควบคุมโรคเชิงรุก 

                       5.ประชาชนมหีลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม  มีคุณภาพและเขา้ถึงบริการได้อย่าง

ไม่เป็นอุปสรรค 

                       6. การบริการและการบริหารจัดการสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพครอบคลุมมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

              7. เด็ก  เยาวชน และประชาชน  ได้ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาเป็นประจ าเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติ 
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2.  กลยุทธ์และแนวทาง      

2.1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

 2.1.1เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมใหส้ถาบันศาสนาเข้ามามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัวและชุมชนและสถาบันการศึกษา  ในการสร้างค่านิยม

ครอบครัวอบอุ่น  และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมน าความรู้ 

 2.1.2การปลุกจติส านึกและกระตุน้ใหค้นในชุมชน/ท้องถิ่น เข้ามามีสว่นรว่มในการฟื้นฟ ู 

เผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี  ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

  2.1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน  และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้าน

วัฒนธรรมได้มีเวทีแสดงออก   เผยแพร่  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆทั้งในระดับชุมชนและ

ระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

  2.1.4พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหม้ีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พัฒนาการของสมองและอารมณ์  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

  2.1.5เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  โดยส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมกับชุมชน  สามารถวางและจัดท าผังเมืองในพืน้ที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับศักยภาพ

พืน้ที่และความต้องการของประชาชน 

  2.1.6ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ  สร้างรายได้  และส่งเสริมการ

ออม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

2.2  การพัฒนาการศึกษา 

                   2.2.1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น  โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนในการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยม  คุณธรรม  วัฒนธรรม  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                            2.2.2สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศกึษาและ

แหลง่เรียนรู้  ตลอดจนสรา้งปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องให้กับคน 

ทุกช่วงวัย 

          2.2.3ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพการจัด

การศกึษา  พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ้ เพื่อการเรียนรู้ใหท้ั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

                             2.2.4สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศกึษา  และสร้าง

หลักประกันโอกาสทางการศกึษาแก่ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ

ให้บริการ  และช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผูย้ากไร้และผู้ดอ้ยโอกาส 
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                                2.2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน /

วิสาหกิจชุมชน  ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ช่างท้องถิ่น  รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ชุมชน 

            2.3  การพัฒนาการสาธารณสุข 

                                2.3.1เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึง

บริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค  รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

         2.3.2จัดระบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขใหม้ีประสิทธิภาพ

และครบวงจร  ทั้งการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม

โรค และการฟื้นฟูสภาพ 

                                2.3.3ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ  

รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

           2.3.4ส่งเสริมและพัฒนาการใชป้ระโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นฐาน  การแพทย์ทางเลือก  และสมุนไพรไทย  เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน 

                                2.3.5พัฒนาระบบการเฝูาระวัง  ปูองกันและควบคุมโรค  รวมทั้งภัยสุขภาพ  

โดยมุ่งเนน้การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครอืข่าย 

             2.3.6สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข  เพื่อ

รองรับการขยายภารกิจในการปฏิบัติงาน  โดยเชื่อมโยงการด าเนินการรว่มกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

                                2.3.7ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการออกก าลังการเพื่อ

สุขภาพ  โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 

             2.3.8ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และกีฬาอาชีพ  โดยการพัฒนา

และน าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจรงิจัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.  เป้าประสงค์ 

1.เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 

2.ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  ระบบราชการมคีวามโปร่งใส  ระบบงาน   

ยุติธรรมมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

3.หนว่ยงานของรัฐสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน  รวมทั้ง

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  และธรรมาภบิาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

        4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ  ปุาต้นน้ าและ

ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

                  5.อปท. โดยการมสี่วนรว่มของชุมชน  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเอง 
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2.  กลยุทธ์และแนวทาง    

2.1  การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  

2.1.1ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข  สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความ

สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2.1.2การพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ  และ

การมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

2.1.3เสริมสรา้งกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

ด้วยกระบวนการแผนชุมชน  โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง   

 

 

 

2.2 การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี  

 2.2.1ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน  อ านวยความสะดวก  ลดขั้นตอนการ

ท างาน และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 2.2.2พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐใหม้ีสมรรถนะ  ศักยภาพ  ทัศนคต ิ  และ

จติส านึกที่เอื้อตอ่การบริการประชาชน 

 2.2.3สร้างจิตส านึกค่านิยม  จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ  มีคุณธรรม จริยธรรรม ตลอดจนปูองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในวง

ราชการอย่างตอ่เนื่อง          

   2.2.4ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งเสริมสร้างขดีความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการในระดับอ าเภอเชื่อมโยงกับ

การจัดท าแผนระดับจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา

พืน้ที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน 

      2.2.5สร้างความโปร่งใสของการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับโดยการ

เสริมสรา้งความรู้  ความเข้าใจ ให้ประชาชนมโีอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ 

2.3 ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 2.3.1ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของชุมชน/ประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

หมูบ่้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชงิรุก  และพัฒนาระบบการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในหมูบ่้าน/ชุมชน 



 37 

 
 2.3.2เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆด้าน ด าเนินการ

ปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด  โดยใช้กระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชน 

 2.3.3เสริมสร้างสมรรถนะเจา้หน้าที่ของรัฐ   ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับ

ข้อพิพาทเบือ้งตน้ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยปูองกันและปราบปราม

อาชญากรรมในพืน้ที่ 

 2.3.4  เพิ่มบทบาทองค์กรเอกชน  อาสาสมัครชุมชนและประชาชน  ในการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  โดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสาธารณภัยทุก

ขั้นตอน 

 2.3.5พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการบังคับใช้กฎหมาย  โดยเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใส  ถูกต้องเป็นธรรม 

                            2.3.6คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผูบ้ริโภคเชิงรุก  

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการมีสว่นร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม  

 

  2.4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.4.1 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีสว่น

ร่วมของชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

2.4.2การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม  รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ  และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

2.4.3ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการปุาชุมชน ปุาต้นน้ าล าธาร  การ

ปลูกปุาและไม้เศรษฐกิจ   อนุรักษ์ฟื้นฟูบ ารุงดินและน้ า  เพื่อปูองกันการบุกรุกท าลายปุา  การเผาปุาและ

พืน้ที่ 

2.4.4การควบคุมมลพิษทั้งในส่วนของชุมชนเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และบริการ  

พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสีย 

2.4.5ส่งเสริมเกษตรกร  ชุมชนและท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

ในการใช้พลังงานทดแทน  การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดนิรกร้าง  เพื่อสร้างรายได้  และลดรายจ่ายด้าน

พลังงาน 

2.4.6ส่งเสริมให้ชุมชน  ท้องถิ่น  และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้าง

เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็น

มิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  กรอบแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด 

 มีกรอบแผนงานรวม  5  ด้าน  คอื 

1.  แผนงานด้านเศรษฐกิจ พอเพียง  สนับสนุนกระบวนการเรียนรูใ้นการด าเนินชีวิตของประชาชน 
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และครอบครัว  และการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตร  และนอกภาคเกษตรตามแนวทางปรัชญาอขง

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 2.  แผนงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมใน  3  ระดับ  ตามศักยภาพ

ชุมชน  โดยขั้นต้นเนน้การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย  เชน่  ปุ๋ยอินทรีย์  ผักสวนครัว  

ขั้นกลางเน้นการถนอมอาหารการแปรรูปเพื่อตลาดในชุมชน  และขั้นสูงเป็นการพัฒนา ผลติภัณฑท์้องถิ่น/

ชุมชนที่มีศักยภาพและมีลูท่างดา้นการตลาด 

 3.  แผนงานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน  เน้นการอนุรักษ์ พัฒนา  และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตดิินและปุาตามแนวพระราชด าริ 

 4.  แผนงานการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสและผูสู้งอายุ  เน้นการสงเคราะหใ์นระดับครอบครัวตาม

ความเป็นจริงในพื้นที่อย่างทันเหตุการณ์ 

 5. แผนงานการบริการขัน้พื้นฐานแก่ประชาชน  ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุข  การศกึษา  การ

ฝกึอบรมอาชีพ  และการอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

เชน่การมาติดต่อจังหวัด/อ าเภอ/หนว่ยการปกครองท้องถิ่นของประชาชน 

 

 

4.5.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

1.  แผนงานด้านเศรษฐกิจ 

1.1  วัตถุประสงค์ 

 1.1.1  ให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง 

 1.1.2  ให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

1.2  เป้าหมายในการพัฒนา 

 1.2.1  ให้ประชาชนมรีายได้เฉลี่ยต่อคนตอ่ปีไม่นอ้ยกว่า  25,000  บาท 

 1.2.2  ให้ประชาชนมรีายได้เฉลี่ยเพิ่มขึน้  และสร้างความเข็มแขง้ให้ชุมชนอย่างนอ้ยร้อยละ  90 

1.3  แนวทางการด าเนินการ 

 1.3.1    ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนที่ยากจน  และส่งเสริมอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

  1.3.2    ส่งเสริมการอบรมและเสริมความรูใ้นการเพิ่มผลผลิต  เชน่ เรื่องปุ๋ย  พันธุ์พืช  และการ

อนุรักษ์ดนิ  โดยเฉพาะใหป้ระชาชนสนใจการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก 

 1.3.3    ส่งเสริมการตลาดใหแ้ก่เกษตรกร 

 1.3.4    ส่งเสริมการแทรกแซงราคาพืชผลในภาครัฐบาล 

 1.3.5    ส่งเสรมธุรกิจรา้นค้าชุมชนในหมู่บ้าน 

 1.3.6    ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน  กลุ่มแมบ่้าน  กลุ่มสตร ี กลุ่มออมทรัพย์  และกลุ่มเยาวชน 

1.3.7 ส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยการตัง้ตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร (สถานทีบ่้าน

หนองประดู่  หมูท่ี่  4) 
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2.  แผนงานด้านสังคม 

2.1  วัตถุประสงค์ 

 2.1.1  เสริมสรา้งความเข็มแข็งให้ประชาชนในต าบลหัวทะเล 

 2.1.2  เสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจในข่าวสาร  และข้าราชการในท้องถิ่น 

2.2  เป้าหมายในการพัฒนา 

2.2.1  ให้ประชาชนในต าบลหัวทะเลมีโครงสร้างทางสังคมที่ดขีึน้  และมีความรูเ้พิ่มขึน้อย่างน้อย

ร้อยละ  80 

 2.2.2  ให้ประชาชนในต าบลหัวทะเลรับรู้ขา่วสาร  และการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยร้อยละ  80 

2.3  แนวทางการด าเนินการ 

 2.3.1  เสริมสรา้งและส่งเสริมการปูองกันปราบปรามและบ าบัดยาเสพติดในเยาวชนทุกหมู่บ้าน 

  2.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  รวมถึงการแข่งขันกีฬาระดับหมูบ่้านและระดับต าบล 

          2.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนส าหรับผูป้ระสบภัย  กลุ่มเยาวชน  และศูนย์

สงเคราะหร์าษฎรประจ าหมู่บ้าน 

 2.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านทุกหมูบ่้าน 

 2.3.5  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ได้รับเบีย้ยังชีพครบทุกหมู่บ้าน 

 2.3.6  ส่งเสริมให้มีลานวัด  ลานกีฬาประจ าหมูบ่้าน  ทุกหมูบ่้าน 

3.  แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1  วัตถุประสงค์ 

 3.1.1  ส่งเสริมการคมนาคมภายในหมูบ่้าน  และเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ได้รับความ

สะดวกมากขึน้ 

 3.1.2  ส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้าน  และการคมนาคมที่สะดวก 

3.2  เป้าหมายในการพัฒนา 

 3.2.1  ประชาชนในต าบลหัวทะเลมีการคมนาคมที่สะดวกทุกหมู่บ้าน 

 3.2.2  ประชาชนในต าบลได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา   ในเวลากลางคืน  เพื่อลด

ปัญหาอาชญากรรมในทุกหมู่บ้าน 

3.3  แนวทางการด าเนินการ 

 3.3.1    สนับสนุนโครงการถนนคอนกรีตในหมู่บ้านทุกหมูบ่้าน 

  3.3.2    สนับสนุนโครงการถนนลูกรังอย่างดีเข้าพืน้ที่ท าการเกษตรทุกหมูบ่้าน 

 3.3.3    สนับสนุนโครงการถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล 

 3.3.4    สนับสนุนโครงการวางท่อระบายน้ าเพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

 3.3.5    สนับสนุนโครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าภายในหมูบ่้าน 

 3.3.6 สนับสนุนโครงการติดตัง้และซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านทุกหมูบ่้าน  

และสนับสนุนใหป้ระชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกหลังคาเรือน 
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3.3.7 สนับสนุนโครงการติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  ภายในหมูบ่้านทุก

หมูบ่้าน 

 3.3.8  สนับสนุนการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์สาธารณะและคูส่ายโทรศัพท์พืน้ฐานในทุกหมู่บ้าน 

4.  แผนงานด้านแหล่งน้ า 

4.1  วัตถุประสงค์ 

 4.1.1  ให้ประชาชนในต าบลมีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 

 4.1.2  ให้ประชาชนในต าบลมีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 

 4.1.3  พัฒนาระบบชลประทานในต าบลใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4.2  เป้าหมายในการพัฒนา 

 4.2.1  ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพออย่างนอ้ยร้อยละ  90 

 4.2.2  ให้ประชาชนมีแหลง่น้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรอย่างนอ้ยร้อยละ  70 

4.3  แนวทางการด าเนินการ 

 4.3.1    สนับสนุนโครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่้าน  และซ่อมแซมระบบประปาทุกหมู่บ้าน 

  4.3.2    ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบประปาดื่มได้ 

 4.3.3    ส่งเสริมโครงการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน 

 4.3.4    สนับสนุนการฝกึอบรมกลุ่มผู้ใชน้้ า 

 4.3.5    สนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในทุกหมู่บ้าน 

 4.3.6    สนับสนุนโครงการขุดสระน้ า  บ่อน้ าสาธารณะทุกหมู่บ้าน 

4.3.7    สนับสนุนโครงการระบบชลประทานแบบท่อและแบบสูบน้ าด้วยระบบไฟฟูา 

5.  แผนงานด้านการเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

5.1  วัตถุประสงค์ 

 5.1.1  ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมอืง การบริหารงานทั้งในระดับท้องถิ่นระดับ

ภูมภิาค  และระดับประเทศ 

5.2  เป้าหมายในกาพัฒนา 

 5.2.1  ให้ประชาชนในต าบลหัวทะเลมีความรูข้่าวสารใหม่ๆ  และข่าวสารการเมอืงในระดับท้องถิ่น  

ระดับภูมิภาค  และระดับประเทศ  เพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ  70  ของครัวเรือนทั้งหมด 

5.3  แนวทางการด าเนินการ 

 5.3.1    สนับสนุนโครงการฝกึอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในเรื่องการเมอืงการบริหารแก่ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น  ผู้น าท้องถิ่น  และบุคคลส าคัญในหมูบ่้าน 

  5.3.2   กระตุน้ให้ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่องในเรื่องการเมอืงการปกครอง 

 5.3.3 สนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานที่ในการให้ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารทุกประเภทแก่ประชาชน  

ในทุกหมู่บ้าน 

 5.3.4 จัดสัมมนาระหว่างข้าราชการในท้องถิ่นและประชาชนในต าบล  เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดี 
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 5.3.5  ปรับปรุงการท างานและบริการประชาชนของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

6.  แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1  วัตถุประสงค์ 

6.1.1  ให้ประชาชนรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

6.1.2  ให้ประชาชนรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ 

6.2  เป้าหมายในการพัฒนา 

6.2.1  ให้ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างนอ้ยร้อยละ  

80  ของครัวเรือนทั้งหมด 

6.3  แนวทางการด าเนินการ 

 6.3.1    ส่งเสริมโครงการตรวจสอบแนวเขตและปักแนวเขตที่สาธารณะภายในต าบลเพื่อปูองกัน

การบุกรุกที่สาธารณะ 

  6.3.2    ส่งเสริมโครงการทิ้งขยะให้ถูกที่  ถูกสุขลักษณะ  จัดภาชนะและสถานที่ทิง้ขยะให้

เพียงพอ 

 6.3.3    ส่งเสริมโครงการปลูกปุาชุมชนและปลูกต้นไม้สองขา้งถนน 

 6.3.4    ส่งเสริมโครงการสวนสาธารณะภายในต าบล  และสวนสุขภาพในทุกหมูบ่้าน 

 6.3.5ส่งเสริมโครงการปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในต าบลหัวทะเลใหเ้ป็นสถานที่พักผอ่น

ประจ าต าบล 

 6.3.6    ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลหัวทะเลช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

7.  แผนงานด้านสาธารณสุข 

7.1  วัตถุประสงค์ 

 7.1.1  ให้ประชาชนได้รับความรูแ้ละบริการสาธารณสุขที่ดี 

 7.1.2  ให้ประชาชนได้รับความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยในครัวเรือน 

7.2  เป้าหมายในการพัฒนา 

 7.2.1  ให้ประชาชนในต าบลมีสุขลักษณะที่ดเีต็ม  100  เปอร์เซ็นต์  ของครัวเรือนทั้งหมด 

7.3  แนวทางการด าเนินการ 

 7.3.1    ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขลักษณะที่ดี 

  7.3.2   ส่งเสริมการปูองกันและระงับโรคติดต่อร้ายแรง  เช่น  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  โรค

พิษสุนัขบ้า  เป็นต้น 

 7.3.3    สง่เสริมสุขภาพแม่และเด็ก  การขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด 

 7.3.4    ส่งเสริมโครงการอาหารเสริม(นม)ในเด็กก่อนวัยเรียน  และวัยเรียน 

 7.3.5    ส่งเสริมโครงการจัดตั้งกองทุนยาประจ าหมูบ่้าน  และตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 

 7.3.6    ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  โดยการเต้นแอโรบิค  ทุกหมู่บ้าน 
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 7.3.7    จัดท าแผนเพื่อรองรับการกระจายอ านาจให้บรรลุผล 

8.  แผนงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

8.1  วัตถุประสงค์ 

 8.1.1  ให้ประชาชนได้รับการศกึษา  อ่อนออกเขียนได้ทุกคน 

 8.1.2  ให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

8.2  เป้าหมายในการพัฒนา 

 8.2.1  ให้ประชาชนในต าบลหัวทะเลได้รับการศกึษา  อ่านออกเขียนได้  และส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศาสนาอย่างน้อยร้อยละ  90  ของครัวเรือนทั้งหมด 

8.3  แนวทางการด าเนินการ 

 8.3.1    ส่งเสริมการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ

ประชาชนในพื้นที่ 

  8.3.2    สนับสนุนโครงการจัดทุนการศกึษาให้นักเรียนทุกระดับ 

 8.3.3    ส่งเสริมกิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียน 

 8.3.4    ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันในเด็กวัยเรียนอย่างทั่วถึง 

 8.3.5    สนับสนุนโครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสอืพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

 8.3.6    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี  วัฒนธรรมประจ าปี 

 8.3.7    ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธีตา่งๆ 

 8.3.8    ส่งเสริมสนับสนุนการให้ประชาชนท านุบ ารุงศาสนาอย่างจริงใจ 

 8.3.9    ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนมกีารฝกึอาชีพระยะสั้น 

 8.3.10  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 8.3.11  จัดท าแผนเพื่อรองรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้บรรลุผล 
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