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คานา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ดมเป็ นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่ใน
การบริ หารจัดการองค์การบริ หารส่ วนตาบลของตนเองให้พฒั นาเจริ ญก้าวหน้าไปสู่ จุดหมายที่วางไว้
การพัฒนาที่จะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จสู งสุ ด จะต้องมีแผนเป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน การจัดทาแผนพัฒนาสามปี จึงเป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อ
แก้ไขปั ญหาและความต้องการของประชาชน ทาให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลสามารถปฏิบตั ิงานและให้บริ การ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จึงได้จดั ทา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554–2556) ซึ่ งเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการที่จดั ทาขึ้นสาหรับ
งบประมาณแต่ละปี และมีความต่อเนื่อง โดยเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี เพื่อนาไป
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จะเป็ นเครื่ องมือการ
บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ และจะสามารถบรรลุวสิ ัยทัศน์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้เป็ นอย่างดี
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ส่ วนที่ 1
บทนา
*******************
หลักการและเหตุผล
การบริ หารจัดการท้องถิ่นไทยในปั จจุบนั นี้ ได้ให้อานาจในการบริ หารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเองอย่างอิสระ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 ส่ งผลให้ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องบริ หารจัดการภายในท้องถิ่นของตนให้เจริ ญรุ่ งเรื อง ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเพณี วฒั นธรรมที่ดีงามเอาไว้ รวมถึงการนาเอาทรัพยากรที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งสร้างรายได้แก่ชมชนสื บไป
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ให้คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กาหนดหน้าที่
ของการให้บริ การสาธารณะที่จาเป็ นตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จึงเป็ นการจาเป็ นอย่างยิง่ ที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องมีการศึกษาและจัดทาแผนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้
เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ๆ ขึ้นไป ควบคู่กบั ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของคนในชุมชน อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนสามารถ
มองเห็นภาพการดาเนินงานล่วงหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะเร่ งดาเนินงาน รวมถึงสามารถ
ประเมินผลการดาเนินงานต่าง ๆ ได้วา่ ผลการดาเนินงานนั้นประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใด
หลักการสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือ เป็ นการกาหนดวิสัยทัศน์หรื อเป้ าหมาย
ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งผ่านกระบวนการประชาคมเพื่อระดมความคิด ซึ่ งสามรถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วม เพื่อนาเสนอปั ญหา
และความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือซึ่ งแผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่
การปฏิบตั ิ
เพื่อแก้ไขปั ญหาและความต้องการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล กล่าวคือ แผนพัฒนาสามปี
เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จดั ทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความ
ต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้การวางแผนมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ น
แนวทางที่กาหนดกรอบการปฏิบตั ิงานไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะดาเนินงานตามกรอบและความต้องการที่ประชาคม
ได้ร่วมเสนอเอาไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ตอบสนองต่อความต้องการและสามารถบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขให้แก่ประชาชนภายในท้องถิ่น ได้อย่างทัว่ ถึง
ภายใต้การดาเนินการที่รวดเร็ วทันใจ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้

1

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 “แผนพัฒนาสามปี ”
หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จดั ทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี
ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี จึงเป็ นการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมี
หลักคิดที่วา่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้ มากกว่าหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จาต้องนามา
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ตอ้ งการในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่ งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี กล่าวคือ องค์การบริ หารส่ วนตาบลใช้การวางแผนพัฒนาในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยนาโครงการ / กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จดั ทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไป
จัดทางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็ นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน

วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การจัดทางบประมาณประจาปี อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อกาหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์ หรื อเป้ าหมายการพัฒนาขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลตามความต้องการของประชาชน โดยประชาชนที่มีส่วนร่ วมกาหนด
3. เพื่อกาหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเพื่อนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายการพัฒนา
4. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ได้อย่างทัว่ ถึง เป็ นธรรมและเป็ นไปตามลาดับความจาเป็ นเร่ งด่วน
5. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการประสานการปฏิบตั ิการพัฒนากับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ายการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 การจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 17 การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตาม
ระเบียบโดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่ วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา รวมทั้ง
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สอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปั ญหา ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
4. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี และเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ต่อ
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมตั ิและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ต่อไป

ประโยชน์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมสามารถดาเนินการพัฒนา
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถตอบสนองต่อปั ญหาความต้องการของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้
อย่างแท้จริ ง
3. องค์การบริ หารส่ วนตาบลสามารถใช้แผนพัฒนาเป็ นแนวทางในการจัดทาข้อบังคับ
งบประมาณ ซึ่ งเป็ นการใช้จ่ายงบประมาณตามความต้องการของประชาชน
4. ทาให้การพัฒนาในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. ทาให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบล จะดาเนินกิจกรรม
อะไรบ้าง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส
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ส่ วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญขององค์การบริหารส่ วนตาบลดม
1. สภาพทัว่ ไป
1.1 ที่ต้ งั ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดตาบลบ้านชบ
อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
จดตาบลเทพรักษา อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
จดตาบลบัวเชด อาเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์
จดตาบลตาตุม ตาบลบ้านจารย์ อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์

1.2 เนื้อที่ 47,860 ไร่ หรื อ 76.5 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอาเภอสังขะ 9 กิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ สภาพทัว่ ไปเป็ นที่ราบดอน พื้นที่ป่าละเมาะ มีพ้นื ที่ท้ งั สิ้ น 47,860ไร่ เหมาะแก่การ
ทาไร่ ทานา
1.4 จานวนหมู่บา้ น จานวนหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม มีท้ งั หมด 12 หมู่บา้ น
ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านดม
ผูป้ กครอง
นายพิวนั มีดี
ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี
ผูป้ กครอง
นายรุ ณ อนงค์ชยั ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 3 บ้านสนบ
ผูป้ กครอง นายสุ ทิศ สุ ขอุม้ ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 4 บ้าน สตึง
ผูป้ กครอง
นายคานึง ชาญเชี่ยว กานัน
หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน
ผูป้ กครอง นายเกียน ม่านทอง
ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 6 บ้านซีจรู ก
ผูป้ กครอง นายเสรื อย ยิง่ ชื่น ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย
ผูป้ กครอง
นายสารึ ก แสนพันธ์ ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขนุน
ผูป้ กครอง
นายวินยั มะโนบาล ผูใ้ หญ่บา้ น
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หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์
ผูป้ กครอง
นายวันชนะ ยวนจิตร ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข
ผูป้ กครอง
นายชม ยะมะหิ ง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม
ผูป้ กครอง
นายสนอง คาศรี ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพฒั นา
ผูป้ กครอง
นายพิทกั ษ์ รื่ นรมย์ ผูใ้ หญ่บา้ น
1.5 จานวนครัวเรื อน 1,967 ครัวเรื อน
1.6 จานวนประชากร ทั้งสิ้ น 7,899 คน แยกเป็ น ชาย 4,000 คน หญิง 3,899 คน โดยแยก
จานวนประชากร ดังนี้
ข้ อมูลจานวนประชากรตาบลดม อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์ แยกตามช่ วงอายุ
(ทีม่ า : สานักงานทะเบียนอาเภอสั งขะ ข้ อมูล ณ เดือน มีนาคม 2553)
หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่
เพศ
รวม
อายุ/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ชาย 7 4 6 6 4 2 10 7 0 9
62
4
3
0-1
หญิง 8 3 2 3 8 4 9 4 1 7
59
4
6
ชาย 16 14 17 8 21 10 21 16 8 14 17 10
172
2-4
หญิง 14 13 17 13 17 3 17 14 3 13 5 12
141
ชาย 39 14 21 26 23 8 24 22 7 21 30 14
249
5-9
หญิง 21 15 26 17 25 17 39 21 11 18 21 11
242
ชาย 23 33 38 24 41 12 43 32 14 35 33 28
356
10-14
หญิง 29 23 37 21 43 19 31 23 12 24 19 18
299
ชาย 41 39 44 14 44 13 39 19 16 29 31 33
362
15-19
หญิง 26 29 39 17 38 15 39 25 10 32 24 29
323
ชาย 25 23 29 18 46 14 38 15 9 33 26 12
288
20-24
หญิง 32 24 32 17 30 8 31 20 7 17 27 16
261
ชาย 30 26 47 32 35 25 41 27 15 19 34 32
363
25-29
หญิง 29 22 34 22 37 12 40 21 9 35 33 29
323
ชาย 42 16 38 21 30 14 37 24 21 27 25 31
326
30-34
หญิง 33 24 23 21 50 16 43 27 18 23 26 25
329
ชาย 33 18 28 24 52 20 38 27 18 19 29 32
338
35-39
หญิง 34 19 32 21 42 14 36 24 12 20 42 21
317
ชาย 38 26 33 25 37 14 30 21 18 27 40 22
331
40-44
หญิง 43 33 34 25 44 14 39 11 13 24 39 18
337
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ข้ อมูลจานวนประชากรตาบลดม อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์ แยกตามช่ วงอายุ
(ทีม่ า : สานักงานทะเบียนอาเภอสั งขะ ข้ อมูล ณ เดือน มีนาคม 2553)
อายุ/ปี

เพศ หมู่
1
ชาย 34
45-49
หญิง 37
ชาย 27
50-54
หญิง 28
ชาย 13
55-59
หญิง 19
ชาย 9
60-64
หญิง 11
ชาย 13
65-69
หญิง 10
ชาย 17
70-74
หญิง 13
ชาย 10
75-79
หญิง 13
ชาย 6
80-84
หญิง 9
ชาย 2
85-89
หญิง 6
ชาย 0
90-95
หญิง 1
ชาย 425
รวม
หญิง 416
รวมจานวน
841
ชาย-หญิง ทั้งสิ้น
จานวนครัวเรือน 210

หมู่
2
27
25
27
24
7
11
12
12
11
9
5
7
2
7
1
3
2
1
0
0
307
304

หมู่
3
42
42
25
36
29
35
17
19
17
9
12
17
5
17
6
7
4
1
2
0
460
459

หมู่
4
25
12
21
17
9
15
13
11
7
12
8
3
4
3
5
5
2
2
0
0
292
257

หมู่
5
22
40
38
34
14
25
19
14
11
9
6
10
0
11
7
3
1
4
0
1
451
485

หมู่
6
17
16
10
8
4
3
2
8
4
2
5
3
5
4
0
2
0
1
0
0
179
169

หมู่
7
24
18
19
26
16
19
11
14
14
9
8
7
2
5
3
3
4
0
1
0
423
425

หมู่ หมู่ หมู่ หมู่
8 9 10 11
9 9 35 35
13 8 25 34
8 6 18 27
10 8 37 29
5 6 13 12
11 6 15 12
13 5 11 9
11 3 12 8
4 3 10 13
8 3 13 9
3 2 10 8
4 2 9 15
1 1 5 8
3 2 6 11
1 0 2 7
1 0 2 3
2 0 3 0
3 0 5 0
0 0 0 0
0 0 0 0
256 158 340 388
254 129 337 361

หมู่ รวม
12
29 308
38 308
18 244
25 282
16 144
12 183
12 133
11 134
5 112
4 97
10 94
11 101
13 56
8 90
1 39
5 43
0 20
2 25
3
0
3
1
321 4,000
303 3,899

611 919 549 936 348 848 510 287 677 749 624 7,899
163 241 127 241 79 210 108 66 168 194 160 1,967
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2. ศักยภาพของตาบล
1. มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกมีการปรับปรุ ง ซ่อมแซมเส้นทางที่ชารุ ดอย่างสม่าเสมอ
2. แหล่งน้ าหลายแห่งในตาบล
3. เงินทุนหมุนเวียนทุกหมู่บา้ น
4. มีการทาการเกษตรปลอดสารพิษ
5. ราษฎรในหลายหมู่บา้ น มีความรู ้ในการทาอาชีพส่ งโรงงาน เช่น ตัดเย็บเสื้ อผ้า
6. มีผนู ้ าชุมชนที่มีความสามัคคี ช่วยกันปกครองหมู่บา้ น ร่ วมใจกันพัฒนาด้วยดี
7. หลายหมู่บา้ นมีการรวมกลุ่มทากิจกรรม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ
3. ปัญหาทีส่ าคัญของตาบล
1. หนี้สิน
2. ว่างงาน อบายมุข
3. ขาดการออม
4. แหล่งน้ าไม่เพียงพอ
5. ต้นทุนการผลิตสู ง
6. สุ ขภาพ อนามัย
7. ระดับการศึกษาต่า
8. อพยพแรงงาน
4. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพราษฎร ส่ วนใหญ่ในตาบล อาชีพ ทาการเกษตร,ทาไร่ , เลี้ยงสัตว์ , รับราชการ, ค้าขาย
2.2 หน่วยธุ รกิจในเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
- ปั๊ มน้ ามัน , ปั๊ มหัวจ่ายและก๊าซ
จานวน 14 แห่ง
- โรงสี
จานวน 70 แห่ง
- ร้านค้าของชา
จานวน 66 แห่ง
- ซ่อม , ปะดมรถ จานวน 6 แห่ง
- ร้านตัดผม / เสริ มสวย จานวน 6 แห่ง
- การกลึงโลหะ ป้ าย ผลิตงานอลูมิเนียม จานวน 2 แห่ง
- ถ่ายเอกสาร จานวน 2 แห่ง
- โรงน้ าแข็ง จานวน 1 แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์ จานวน
5 แห่ง
- การเลี้ยงสุ กร จานวน 1 แห่ง
- จาหน่ายกล้าไม้ยคู า จานวน 1 แห่ง
- การสะสม ผสม ปูน ทราย จานวน 2 แห่ง
- การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักร จานวน 2 แห่ง
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- เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จานวน 2 แห่ง
- การผลิตไส้กรอก จานวน 1 แห่ง
- การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร จานวน 1 แห่ง
- ผลิต/จาหน่ายเส้นขนมจีน จานวน 1 แห่ง
5. สภาพสั งคม
สภาพสั งคม/วัฒนธรรมประเพณี/ระดับการศึกษา
5.1 สภาพทางสั งคม : ผูน้ าชุมชนมีความสามัคคี ช่วยกันปกครองหมู่บา้ นและร่ วมใจกันพัฒนาด้วยดี บาง
หมู่บา้ นมีการรวมกลุ่มทากิจกรรม เช่น ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ
5.2 วัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน คือ ภาษาเขมร ประเพณี ที่สาคัญของชุมชน
ได้แก่ การเซ่นไหว้ปู่ตา เทศมหาชาติ และประเพณี 12 เดือน
5.2.1 ในรอบปี ในหมู่บ้าน มีการทาบุญหรืองานประเพณี ดังนี้
1. เดือนมกราคม ทาบุญประเพณี
ปี ใหม่
2.
เดือนกุมภาพันธ์ ทาบุญประเพณี
บุญข้าวจี่
3.
เดือนมีนาคม ทาบุญประเพณี
เซ่นไหว้ปู่ตา
4.
เดือนเมษายน ทาบุญประเพณี
สงกรานต์,บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
5.
เดือนพฤษภาคม ทาบุญประเพณี
บุญบั้งไฟ
6.
เดือนมิถุนายน
ทาบุญประเพณี เซ่นไหว้ปู่ตา
7
. เดือนกรกฎาคม ทาบุญประเพณี
เข้าพรรษา
8.
เดือนสิ งหาคม ทาบุญประเพณี
สารทเล็ก
9. เดือนกันยายน ทาบุญประเพณี
สารทใหญ่
10
. เดือนตุลาคม ทาบุญประเพณี
ออกพรรษา
11.
เดือนพฤศจิกายน ทาบุญประเพณี ลอยกระทง
12
. เดือนธันวาคม
ทาบุญประเพณี บุญกฐิน
5.3 การศึกษา
สถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรี ยน จานวน
4 แห่ง และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน
จานวน 3 แห่ง ดังนี้
- โรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน
3 แห่ง
- โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จานวน 1 แห่ง
- ศูนย์เด็กเล็ก
จานวน 3 แห่ง
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5.3.1 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา หมู่ที่ 11 ตาบลดม โดยมี นายพนม ลาดวนหอม เป็ นผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา
บุคลากรครู /อาจารย์
ระดับชั้น
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่
รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6

ชาย 4 คน หญิง 9 คน
จานวนนักเรียน (ชาย) จานวนนักเรียน (หญิง)
50
40
50
43
52
45
32
35
11
22
27
30
222
215

รวม 13 คน
รวม
90
93
97
67
33
57
437

5.3.2 โรงเรียนบ้ านศรีมงคล หมู่ที่ 6 ตาบลดม โดยมี นายพิสุทธิ์ พิศโฉม
เป็ นผูอ้ านวยการสถานศึกษา
บุคลากรครู /อาจารย์
ชาย 4 คน หญิง 4 คน
รวม 8 คน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน (ชาย) จานวนนักเรียน (หญิง)
รวม
ระดับชั้น อนุบาล 1
11
10
21
ระดับชั้น อนุบาล 2
4
8
12
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1
4
7
11
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2
6
9
15
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3
3
10
13
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4
9
6
15
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5
8
6
14
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6
9
5
14
รวมทั้งสิ้น
54
61
115
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5.3.3 โรงเรียนบ้ านสนบ หมู่ที่ 3 ตาบลดม โดยมี นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ เป็ นผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา
บุคลากรครู /อาจารย์
ระดับชั้น
ระดับชั้น อนุบาล 1
ระดับชั้น อนุบาล 2
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่
รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6

ชาย 5 คน หญิง 13 คน
รวม 18 คน
จานวนนักเรียน (ชาย) จานวนนักเรียน (หญิง)
รวม
10
10
20
21
21
42
19
17
36
24
23
47
11
13
24
20
31
51
26
21
47
24
16
40
155
152
307

5.3.4 โรงเรียนดมวิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตาบลดมโดยมีนายสาเริ ง บุญพร้อม เป็ นผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา
บุคลากรครู /อาจารย์
ชาย 4 คน หญิง 8 คน
รวม 12 คน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน (ชาย) จานวนนักเรียน (หญิง)
รวม
ระดับชั้น อนุบาล 1
18
13
31
ระดับชั้น อนุบาล 2
13
9
22
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1
19
15
34
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2
19
17
36
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3
12
6
18
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4
12
15
27
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5
10
14
24
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6
17
12
29
รวมทั้งสิ้น
120
101
221
5.3.5 ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตาบลดม
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน (ชาย)
จานวนนักเรียน (หญิง)
รวม
1.) ศพด.บ้านภูมิโปน
49
42
91
2.) ศพด.บ้านสตึง
40
37
77
3.) ศพด.บ้านภูมิสวาย
39
23
62
รวมทั้งสิ้น
128
102
230
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5.3.6 ทีอ่ ่ านหนังสื อพิมพ์ ประจาหมู่บ้าน/ห้ องสมุด ประชาชน จานวน 13 แห่ง
6. สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
- วัด
จานวน 4 แห่ง
- สานักสงฆ์
จานวน 1 แห่ง
7. การสาธารณสุ ข
1. สถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บา้ น
จานวน
1
แห่ง
- สถานีอนามัยตาบลดม หมู่ที่ 11
มีเจ้าหน้าที่ 2 คน คือ
1.นายสุ วทิ ย์ สิ งห์ชยั
เจ้าหน้าที่บริ หารสาธารณสุ ขชุมชน 6
2.นางสุ ภาพ สิ งห์ชยั
เจ้าหน้าที่พฒั นาสาธารณสุ ขชุมชน
2. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า
100 เปอร์เซ็นต์
8. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- สถานีตารวจ
จานวน 1 แห่ง
- สถานีดบั เพลิง
- แห่ง
- ศูนย์อาสาป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) 1 แห่ง จานวน 102 คน
- ศูนย์อาสาสมัครตารวจบ้าน (ตร.บ.)
1 แห่ง จานวน 24 คน
9. ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจาตาบล 1 แห่ง
-สถานที่ต้ งั หมู่ 5 ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
10. การบริหารพืน้ ฐาน
10.1 การคมนาคม มีถนนลาดยางสายหลักผ่านจากอาเภอสังขะไปอาเภอบัวเชด อยูใ่ นสภาพที่สะดวกสบาย แต่
การคมนาคมระหว่างหมู่บา้ นและภายในหมู่บา้ นยังไม่สะดวกเนื่องจากถนนถูกน้ าเซาะขาดและส่ วนมากเป็ นถนนดิน
10.2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ จานวน
29 แห่ง
- อินเตอร์เนต จานวน 1 แห่ง
10.3 การไฟฟ้ า
ประชากรทั้งหมดมีไฟฟ้ าใช้ จานวน 1,921 ครัวเรื อน ไม่เพียงพอ จานวน - ครัวเรื อน
10.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ
- ลาน้ า , ห้วย
จานวน 28 แห่ง
- บึง , หนองน้ าอื่นๆ
จานวน 5 แห่ง
10.5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
จานวน 13 แห่ง
- บ่อน้ าตื้น
จานวน 48 แห่ง
- ถังน้ า คสล. จานวน
38 แห่ง
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11. ข้ อมูลอืน่ ๆ
11.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่สาธารณะประโยชน์ ที่ป่าสงวน และเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่า เกษตรกรยังไม่มี
เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินทากิน ป่ ามีลกั ษณะ เป็ นป่ าเบญจพรรณ ในเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่า
12. ศักยภาพของชุ มชนและพืน้ ที่
1. กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ จานวน 1 กลุ่ม
2. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง จานวน 1 กลุ่ม
3. กลุ่มตัดเย็บผ้า จานวน 1 กลุ่ม
4. กลุ่มทาขนม จานวน 1 กลุ่ม
5. กลุ่มเลี้ยงโค จานวน 1 กลุ่ม
6. กลุ่มผูส้ ู งอายุ หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จานวน 1 สมาคม
7. กลุ่ม อสม.
8. กลุ่มพัฒนาสตรี ตาบลดม
9. กลุ่มสตรี
To be numberone
10. กลุ่มเยาวชนตาบลดม
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13. ศักยภาพบุคลากรในองค์ การบริหารส่ วนตาบลดมตาบล
1. บุคลากร
จานวน
33 อัตรา ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
สานักงานปลัดฯ
1
นางสาวมยุรี สุ วรรณราช
2
นางสาวรุ่ งรัตน์ สี แสด
3
นายกฤษฎา ผาสุ ก
4
นายพิศาล ตุม้ นาค
5
นายธนูศร ทองเบ้า
6
นางสุ พิชญา น้องดี
7
นางสาวกิ่งแก้ว ที่ดี
8
นางสาวนิตยา ยิง่ สุ ด
9
นายอภิชาติ ศิลางาม
10
นายกาชัย อุดมพัวไพโรจน์
11
นายวิม แก้วสว่าง
12
นายณรงค์ ยิง่ สุ ด
13
นายภูวนาท ตุม้ ทอง
14
นางสาวสุ ลาวัลย์ ตุม้ ทอง
ส่ วนการคลัง
15
นางสาวขนิษฐา ใจยุติธรรม
16
นางนภัสสร จันทบาล
17
นางสาวสุ ระนา ดีมาก
18
นางปวินตรา มหามาตร
19
นางสาวจงกลนี เหลาลาภะ
ส่ วนโยธา
20
นายชัยวัฒน์ เรื องสุ ข
21
นายวสันต์ บางยับยิว่
ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22
นายบูญเกิด มณฑล
23
นางประวีณาพรรรณ ชื่นบาน
24
นางวิลาวัณย์ ปัดภัย

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

นักบริ หารงาน อบต. 6
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จ้างเหมาบริ การผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
จ้างเหมาบริ การคนงานทัว่ ไป
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
จ้างเหมาบริ การดูแลปราสาทภูมิโปน
จ้างเหมาบริ การเวรยามดูแลรักษาปราสาทภูมิโปน
พนักงานจ้างทัว่ ไป (คนงาน)
จ้างเหมาบริ การผูช้ ่วยนักวิชาการเกษตร

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
อวท.
ปวส.
ป.6
ป.6
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

หัวหน้าส่ วนโยธา
ผูช้ ่วยช่างโยธา

ปริ ญญาตรี
ปวส.

นักวิชาการศึกษา
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ม.6
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ลาดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ-สกุล
นางสาวญานิกา ยวนจิตร
นางสาวดวงแข ยอดรัก
นางสาววณิ ชญา คาเสมอ
นางสาวพรณภา มีรี
นางสาวพัชรี ย ์ มณฑล
นางสาวแววดาว มงคล
นางสาวสาวิตรี ระบือนาม
นางกุลิสรา ยิง่ หาญ
นางสาวภัทรภรณ์ สี ดาหอม

ตาแหน่ ง
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ม.6
ปวส.
ม. 3
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

2.คณะผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1
นายล้ าเลิศ พัวพัฒนโชติ
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
2
นายปวิธ จิตสะอาด
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
3
นางจารุ ณี พานิกุล
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
4
นายประดับ กงแก้ว
เลขานุการนายก อบต.ดม

วุฒิการศึกษา
ปวส.
ม. 6
ม. 6
อนุปริ ญญา

3. สมาชิกสภา อบต.ดม จานวน 23 คน
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1
นายสมัย ก้อนทอง
ประธานสภา อบต.ดม
2
นายนิราช จานงรักษ์
รองประธานสภา อบต.ดม
3
นายสุ ทศั น์ พระงาม
เลขานุการสภา อบต.ดม
4
นางล้น พิกุลทอง
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 1
5
นายเติม ตุม้ ทอง
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 1
6
นายสนอง สุ ขอุม้
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 2
7
นายนายสันต์ สังข์แก้ว
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 2
8
นายอาทิตย์ ปัดภัย
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 3
9
นายทาน อุดมเดช
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 3
10
นายเสถียน เลื่อนทอง
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 4
11
นายอดุลย์ บุญแต่ง
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 4
12
นายทศ แม่นผล
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 5

วุฒิการศึกษา
ม.3
ม.6
ปวส.
ป.6
ป.6
ม.3
ป.6
ปริ ญญาตรี
ป.4
ป.4
อนุปริ ญญา
ม.6
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ลาดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ-สกุล
นายอาทิตย์ ชาติสันติกุล
นายเสาเพ็ญ บุญสอน
นายยาน ปุ่ มแก้ว
นายสรอน วงษ์มี
นายพลอย คงบุญมี
นายสุ นนั ท์ ยีรัมย์
นายช่วย บุญเนื่อง
นายสุ ทศั น์ ศิริไสย
นายสถิต ม่วงละออ
นายประหยัด ผลแม่น
นายชาคร นันทา
นายเกียรติศกั ดิ์ สนุกแสน

สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา
สมาชิก สภา

ตาแหน่ ง
อบต.หมู่ 5
อบต.หมู่ 6
อบต.หมู่ 6
อบต.หมู่ 7
อบต.หมู่ 7
อบต.หมู่ 8
อบต.หมู่ 9
อบต.หมู่ 10
อบต.หมู่ 10
อบต.หมู่ 11
อบต.หมู่ 12
อบต.หมู่ 12

14. รายได้ ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2552 ดังนี้
รายการ อบต.จัดเก็บเอง
หน่ วยงานอืน่ จัดเก็บให้
เงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล
ปี 2547
206,929.21
6,198,337.55
6,297,529
ปี 2548
195,286.62
7,554,234.21
5,725,294
ปี 2549
231,002.02
10,118,024.87
14,943,895
ปี 2550
472,950.61
10,647,152.30
14,184,635
ปี 2551
390,267.15
7,804,465.39
14,048,645.34
ปี 2552
351,070.24
9,310,454.29
14,881,337.38
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วุฒิการศึกษา
ป.6
ป.7
ป.6
ป.7
ป.7
ป.6
ป.5
อนุปริ ญญา
ม.6
ม.6
ม.3
ป.7

รวม
12,702,795.76
13,474,814.83
25,292,921.89
25,304,737.91
22,243,377.88
24,542,861.91

ส่ วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาในปี ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่ วนตาบลดม
3.1 สรุ ปสถานการณ์ การพัฒนา
3.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมมีบุคลากรทั้งสิ้ น 33 อัตรา มีความเพียงพอและมีคุณภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการบริ การประชาชนอีกทั้งบุคลากรโดยส่ วนรวม จบการศึกษาปริ ญญาตรี และผูบ้ ริ หารได้ให้การส่ งเสริ มให้
พนักงานส่ วนตาบลและสมาชิกสภาฯ ได้ รับทุนในการศึกษาต่อทั้งปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และสนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนเข้ารับการฝึ กอบรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ และพนักงานส่ วน
ตาบลยังมีความสามัคคีให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันเป็ นอย่างดี องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมยังมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่และบริ การประชาชนในตาบลและมีการบริ การเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
3.1.2 การวิเคราะห์ จุดอ่ อน
ตาบลดมเป็ นตาบลใหญ่มีพ้นื ที่กว้างขวางประชากรมีจานวนมากและยากจนอีกทั้งมีงบประมาณน้อย
ไม่พอต่อการพัฒนา ซึ่ งทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอในการบริ การประชาชน และประชาชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในพื้นฐานการเป็ นผูน้ าในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านประชาธิ ปไตย ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการมีส่วนร่ วมในชุมชนการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
3.1.3 การวิเคราะห์ โอกาส
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม มีการประกวดบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีและได้รับรางวัลในการ
ประกวดมีการกระจายอานาจในการบริ หารภายในตาบล และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในตาบล มีพ้นื ที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมสะดวกมีปราสาทภูมิโปนซึ่ งเป็ นโบราณสถานที่เก่าแก่ทาให้
มีผสู ้ นใจมาศึกษาอารยธรรมวัฒนธรรมโบราณ เนื่องจากปราสาทภูมิโปนตั้งอยูก่ ลางชุมชนบ้านภูมิโปน อีกทั้งบริ เวณ
ปราสาทยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามร่ มรื่ นเหมาะเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจและเป็ นสถานที่ศึกษาวัฒนธรรมโบราณระดับตาบล
เป็ นเอกลักษณ์ของตาบลดมและมองเห็นได้ง่ายการเดินทางสัญจรไปมาสะดวก จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ตาบลและจังหวัด พร้อมทั้ง ตาบลดมเป็ นพื้นที่ มีแหล่งน้ าที่สาคัญหลายแห่ง เช่น ห้วยเสน ห้วยจารย์ ห้วยกระทิง มี
สัตว์น้ าที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ปลา และสัตว์น้ าอื่น ๆ พร้อมทั้งยังมีระบบนิเวศน์ที่สมดุล เป็ นที่หล่อเลี้ยงชีวติ ของ
ประชาชนในชุมชนได้เป็ นอย่างดี ประชาชนมีอาชีพทางด้านการเกษตรทาสวน ทาไร่ ทานา นอกจากนี้ยงั มีอาชีพอื่น
ที่เป็ นอาชีพเสริ ม เช่น เย็บจักร ทอผ้า และการรวมกลุ่มอาชีพ ซึ่ งสร้างรายได้ให้กบั ราษฎรในพื้นที่
3.1.4 การวิเคราะห์ อุปสรรค
การเจริ ญเติบโตของสังคมเมืองรวดเร็ วเกินไปทาให้การปรับตัวของสังคมในชุมชนปรับตัวไม่ทนั
ส่ งผลให้วฒั นธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่นรวมถึงวิถีชีวติ ของคนเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นประกอบกับรัฐบาลเปลี่ยน
นโยบายบ่อยส่ งผลให้เกิดปั ญหามากมาย เช่น ค่าครองชีพสู ง ปั ญหาการว่างงาน และชุมชนมุ่งเน้นวัตถุนิยมมาก
เกินไป ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา
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สรุ ปผลการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจาปี 2552
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
ยุทธศาสตร์

จานวน
จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
โครงการทีเ่ สร็จ ทีอ่ ยู่ระหว่ าง
ทีย่ งั ไม่ ได้
ทีม่ กี ารยกเลิก ทีม่ กี ารเพิม่ เติม
การดาเนินการ
ดาเนินการ
จานวน ร้ อยละ

1) ยุทธศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริ มการทาเกษตร
อินทรี ย ์
1.2 พัฒนาฝี มือในการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน โดยการฝึ ก
อาชีพ ส่งเสริ มอาชีพ
การพาณิ ชย์ การค้า การ
บริ การและส่งเสริ มภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
2. ด้ านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน
2.1.พัฒนาคน ชุมชน
และสังคม การเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ พัฒนาเด็ก
เยาวชนสตรี ตลอดจน
การสังคมสงเคราะห์
ผูส้ ูงอายุคนพิการ งาน
พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
2.2 การเสริ มสร้างความ
มัน่ คงของชีวติ และสังคม
การรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยของชุมชน ลด
อาญากรรม การป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย
การแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด
จานวน ร้ อยละ

6

3.64

-

-

0

3.64

-

-

-

-

6

3.64

5

3.03

-

-

2

1.21

-

-

-

-

7

4.24

6

3.64

-

-

5

3.03

-

-

-

-

11

6.67

7

4.24

-

-

4

2.42

-

-

-

-

11

6.67
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ยุทธศาสตร์

จานวน
จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
โครงการทีเ่ สร็จ ทีอ่ ยู่ระหว่ าง
ทีย่ งั ไม่ ได้
ทีม่ กี ารยกเลิก ทีม่ กี ารเพิม่ เติม
การดาเนินการ
ดาเนินการ
จานวน ร้ อยละ

3) ยุทธศาสตร์ ด้าน
พัฒนาการท่ องเทีย่ ว
3.1 ส่งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาแหล่ งนา้
4.1 พัฒนาแหล่งน้ า ขุด
ลอกลาห้วย ลาคลอง
การขุดสระน้ า
5) ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นา
ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
5.1 จัดหาบริ การพื้นฐาน
ที่จาเป็ นแก่การดาเนิน
ชีวติ และความเป็ นอยู่
ของประชาชน
6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สาธารณสุ ข
6.1 เสริ มสร้างสุขภาพ
ของประชาชนทุกกลุ่ม
อายุ
6.2 การควบคุมและป้ อง
กันโรค
6.3 พัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ น
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด
จานวน ร้ อยละ

5

3.03

-

-

4

2.42

-

-

-

-

9

5.45

3

1.82

-

-

6

3.64

-

-

-

-

9

5.45

28

16.97

-

-

12

7.27

-

-

-

-

40

24.24

5

3.03

-

-

1

0.61

-

-

-

-

6

0.40

5

3.03

-

-

1

0.61

-

-

-

-

6

3.64

1

0.61

-

-

1

0.61

-

-

-

-

2

1.21
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ยุทธศาสตร์

จานวน
จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
โครงการทีเ่ สร็จ ทีอ่ ยู่ระหว่ าง
ทีย่ งั ไม่ ได้
ทีม่ กี ารยกเลิก ทีม่ กี ารเพิม่ เติม
ทั้งหมด
การดาเนินการ
ดาเนินการ
จานวน ร้ อยละ

7) ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นา
ด้ านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการ
กีฬา
7.1 ส่งเสริ มและพัฒนา
ด้านการศึกษา
7.2 ส่งเสริ มขนบธรรม
เนียมประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม
7.3 แนวทางส่งเสริ ม
กีฬาและนันทนาการ
8) ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้ อม
8.1 แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
9) ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นา
ด้ านการบริหารงาน
การพัฒนาบุคลากร
และบริการประชาชน
9.1 ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ด้านการเมือง การ
ปกครอง การบริ การ
แก่ประชาชน
9.2 ด้านการพัฒนา
บุคลากร
9.3 พัฒนาการบริ การประชาชน

รวม

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

9

5.45

-

-

-

-

-

-

-

-

9

5.45

9

5.45

-

-

-

-

-

-

-

-

9

5.45

5

3.03

-

-

1

0.61

-

-

-

-

6

3.64

3

1.82

-

-

1

0.61

-

-

-

-

4

2.42

6

3.64

-

-

10

6.06

-

-

-

-

16

9.70

5

3.03

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3.03

8

4.85

-

-

1

0.61

-

-

-

-

9

5.45

116

70.30

-

-

49

29.70

-

-

-

-

165

100
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ผลการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตาบลดม ประจาปี งบประมาณ 2552 จาแนกตามแผนงาน ดังนี้
1. การดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ องค์การบริ หารส่ วนตาบล ดม ได้ดาเนินโครงการด้านเกษตรอินทรี ย ์
ตามนโยบายจังหวัดสุ รินทร์ จัดซื้ อพันธ์พืช เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพให้แก่ราษฎร จัดอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร
2. การดาเนินงานด้ านสั งคม และพัฒนาคุณภาพชี วติ ของประชาชน
ได้ดาเนินการส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่น สงเคราะห์ผดู ้ อ้ ยโอกาส มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที่มีฐานะยากจน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาของประชาชนและเยาวชน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
ของประชาชน
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มเยาวชนอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันยาเสพติด จัดกีฬาต้านยาเสพติด
ให้มีทศั นคติให้ห่างไกลยาเสพติด และดาเนินการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬา
สาหรับออกกาลังกาย
3. การดาเนินงานด้ านการท่องเทีย่ ว
ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดให้มีงานปราสาทภูมิโปน ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
สภาพภูมิทศั น์บริ เวณปราสาทภูมิโปนพร้อมทั้งอนุรักษ์ไว้ซ่ ึ งโบราณสถาน ทาให้ปราสาทภูมิโปนเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในตาบล
4. การดาเนินงานด้ านการพัฒนาแหล่งนา้
ได้ดาเนินการ กาจัดวัชพืชบริ เวณแหล่งน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า
5. การดาเนินงานด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การปรับปรุ งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น
ก่อสร้างปรับปรุ งถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนลงหิ นคลุก ก่อสร้างถนนคอนกรี ต ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ชารุ ดใน
พื้นที่ ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์บริ เวณที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบล ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสานักงานและ
อาคารเอนกประสงค์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
6. การดาเนินงานด้ านสาธารณสุ ข
ได้ดาเนินการส่ งเสริ มให้ประชาชนดาเนินชีวติ อย่างถูกหลักอนามัย
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
และดาเนินการตามโครงการป้ องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ร่ วมกับสถานีอนามัยในพื้นที่
7. การดาเนินงานด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
ได้ดาเนินการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดี สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่ ด้านการศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งเสริ มสนับสนุนการจักงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น งานวันสาคัญของทางราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณี เกี่ยวกับทางศาสนา ส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมและสื บสานงานประเพณี อนั ดีงามของตาบลให้ยงั่ ยืนต่อไป

20

8. การดาเนินงานด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยดาเนินการปลูกจิตสานึกให้ประชาชนรักธรรมชาติโดยปลูกต้นไม้และโครงการปลูก ต้นไม้ตาม
โครงการพระราชเสาวนีย ์ การปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่าง ๆ รวมไปถึงการกาจัดวัชพืชตามแหล่งน้ าสาธารณะ
ประโยชน์
9. การดาเนินงานด้ านการเมือง การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
ได้ดาเนินการโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ให้ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของ
สมาชิกสภา ผูน้ าท้องถิ่น รวมถึง พนักงานส่ วนตาบล มีการส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ มี
การการจัดทาประชาคมหมู่บา้ น ตาบล เน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม และร่ วมตรวจสอบการบริ หาร
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ส่ วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี ขององค์การบริหารส่ วนตาบลดม
*****************

4.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนา
“ พัฒนาคน พัฒนางาน เสริ มสร้างเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมไม่เป็ นพิษ วิถีเกษตรอินทรี ย ์ ”
4.2 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วง (พ.ศ. 2554 -2556) ปี ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย ์ ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู ้ความเข้าใจในการทาเกษตร
อินทรี ยแ์ ละเพิม่ ความเข้มแข็งให้กบั การเกษตรแปรรู ปเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านต้นทุนการผลิตสู ง
2. พัฒนาฝี มือในการประกอบอาชีพของประชาชน โดยการฝึ กอาชีพ ส่ งเสริ ม อาชีพ การพาณิ ชย์ การค้า
การบริ การและส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้ าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู ้ความเข้าใจในการทาเกษตรอินทรี ยแ์ ละเพิ่มความเข้มแข็งให้กบั การเกษตร
แปรรู ปแก้ไขปั ญหาด้านต้นทุนการผลิตสู ง
2. ประชาชนมีทกั ษะพัฒนาฝี มือในการประกอบอาชีพ มีอาชีพเสริ ม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาคน ชุมชน และสังคม การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ตลอดจนการสังคม
สงเคราะห์ผสู้ ู งอายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2
. การเสริ มสร้างความมัน่ คงของชีวติ และสังคม การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน ลดอาญากรรม
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปั ญหายาเสพติด และความเข้มแข็งของชุมชน
เป้ าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนในชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ตลอดจนผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และการสงเคราะห์ อย่างทัว่ ถึงก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
2. ประชาชนมีความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สินลดอาญากรรม ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
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เป้ าหมายการพัฒนา
1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและส่ งเสริ มสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ า ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้แหล่งน้ าภายในท้องถิ่นได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุ ง ซ่อมแซม เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค-บริ โภค
เป้ าหมายการพัฒนา
1. แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุ ง ซ่อมแซม เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค-บริ โภค อย่าง
ทัว่ ถึง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่ งเสริ มการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และซ่อมแซมพัฒนาเส้นทางคมนาคม
2. ส่ งเสริ มให้มีการขยายเขตไฟฟ้ าให้ครอบคลุมทัว่ ทุกพื้นที่
3. ส่ งเสริ มให้มีระบบการสื่ อสารที่ครอบคลุมอย่างทัว่ ถึง
เป้ าหมายการพัฒนา
1. การคมนาคมของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างยัง่ ยืน
2. ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้อย่างทัว่ ถึง
3.ท้องถิ่นมีระบบการสื่ อสารที่สะดวกรวดเร็ ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาสาธารณสุ ข
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. เสริ มสร้างสุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
2. การควบคุมและป้ องกันโรค
3. พัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐาน
เป้ าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนในท้องถิ่นมีสุภาพที่แข็งแรง
2. โรคระบาดได้รับการควบคุมและป้ องกันอย่างทัว่ ถึง
3. ประชาชนได้เรี ยนรู ้และรับการพัฒนาในด้านสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการศึกษา
2. ส่ งเสริ มขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การส่ งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ
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เป้ าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีข้ ึนอย่างทัว่ ถึงและพอเพียง
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่ งเสริ มและอนุรักษ์
3. ประชาชนได้รับการส่ งเสริ มให้เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด เป็ นชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมายการพัฒนา
1.ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ส่ งเสริ มพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยประชาชนใน
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 พัฒนาด้านการบริ หาร การพัฒนาบุคลากรและการบริ การประชาชน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การเมือง การปกครอง การบริ การแก่ประชาชน
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
3. พัฒนาการบริ การประชาชน
เป้ าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในระบบการเมือง การปกครอง และได้รับการบริ การจากหน่วยงานอย่าง
ทัว่ ถึง
2. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีประสิ ทธิภาพ พร้อมสาหรับการบริ การประชาชน
3. ประชาชนได้รับการบริ การที่ดีทวั่ ถึงและรวดเร็ ว เมื่อใช้บริ การ
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แนวนโยบายและแนวคิดการพัฒนาระดับชาติ
1. ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวติ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนว
ทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนภายในกระแสโลกาภิวตั น์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เงือ่ นไขความรู้

เงือ่ นไขคุณธรรม

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

(ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ขยัน อดทน แบ่งปั น)

นาสู่
ชิวติ / เศรษฐกิจ/สังคม
สมดุล / มั่นคง /ยัง่ ยืน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2555 )
ในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริ บท ทั้งที่
เป็ นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรี ยมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู ้เท่าทันโลกาภิวตั น์และสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ทุกภาคส่ วนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ดังนี้
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1. มุ่งพัฒนาสู่ สังคมที่มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน “Green Society”
2. แนวคิดพื้นฐานยังคงยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
“ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
คานึงถึง
 ดาเนินการในทางสายกลาง
 ความสมดุลและยัง่ ยืน
 ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล
 การมีภูมิคุม้ กัน รู ้เทาทันโลก
 การเสริ มสร้างคุณภาพคน
3. เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคีการพัฒนา
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 กาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ด้านได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ ยืน
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ
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4.3 กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดสุ รินทร์ (พ.ศ. 2553-2555)
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์
ที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1 ด้ านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา
1.1 พืน้ ทีเ่ กษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้
1.1.1 แผนงานพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมในการผลิตสิ นค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่ การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
1.1.2 แผนงานพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ละการตรวจสอบ
ย้อนกลับ
1.2 การเพิม่ ขีดความสามารถการผลิตด้ านเกษตรกรรมให้ ได้ มาตรฐาน
1.2.1 แผนงานการปรับปรุ งบารุ งดินด้วยอินทรี ยวัตถุ
1.2.2 แผนงานการพัฒนาองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกษตร
อินทรี ย ์
1.2.3 แผนงานพัฒนาองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกษตร
อินทรี ย ์
1.2.4 แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างยัง่ ยืน
1.2.5 แผนงานความร่ วมมือกับองค์กรและสถาบันทางวิชาการ
1.3 เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
1.3.1 แผนงานการจัดตั้งและเพิ่มความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
1.3.2 แผนงานการพัฒนาระบบเครื อข่ายเชื่อมโยงข้อมูลสถาบันเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์ (ต่อ)
ที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1 ด้ านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1.4 การส่ งเสริมและเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันการตลาดทั้งในและต่ างประเทศ
1.4.1 แผนงานการส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ุกระดับ
1.4.2 แผนงานการส่ งเสริ มการแปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย ์
1.4.3 แผนงานการส่ งเสริ มการใช้ตราสิ นค้าและการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์เกษตรอินทรี ย ์
1.5 การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ
1.5.1 แผนงานการวิจยั และพัฒนาเกษตรอินทรี ยแ์ ละการตรวจสอบย้อนกลับ
1.5.2 แผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรี ยแ์ ละการตรวจสอบย้อนกลับ
1.5.3 แผนงานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานเกษตรอินทรี ย ์
1.5.4 แผนงานการส่ งเสริ มสนับสนุนเงินทุนและปั จจัยการผลิต
1.5.5 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร
1.6 การพัฒนาแหล่งนา้ และบริหารจัดการนา้ อย่างเป็ นระบบ
1.6.1 แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่ นาเกษตรอินทรี ย ์
1.6.2 แผนงานการพัฒนาปรับปรุ งแหล่งน้ าในพื้นที่เกษตรอินทรี ย ์
1.6.3 แผนงานการพัฒนาระบบส่ งน้ า กระจายน้ า และบริ หารจัดการกลุ่มผูใ้ ช้น้ าในไร่ นาเกษตรอินทรี ย ์
1.7 ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชี วติ ทีด่ ีขนึ้
1.7.1 แผนงานการตรวจสอบสารเคมีตกค้างสาหรับเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตร
1.7.2 แผนงานเสริ มสร้างความรู ้ดา้ นเกษตรอินทรี ยแ์ ก่ผบู ้ ริ โภคและผูเ้ กี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
2 ด้ านการเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันด้ านเศรษฐกิจ 2.1 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ และเกษตรภายใต้
การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
2.1.1 แผนงานฟื้ นฟูพฒั นาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศกั ยภาพให้ได้
มาตรฐานและยัง่ ยืน
2.1.2 แผนงานส่ งเสริ มการตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
2.1.3 แผนงานส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ/บุคลากรทุกภาคส่ วน/เครื อข่าย
ชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว
2.1.4 แผนงานการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2.1.5 แผนงานจัดการช้างและพัฒนาหมู่บา้ นช้างสุ รินทร์ เพื่อการท่องเที่ยว
2.2 การส่ งเสริมการผลิตสิ นค้ าผ้ าไหมและสิ นค้ าชุ มชนและท้ องถิ่นให้ มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับ
ความต้ องการของตลาดด้ วยกระบวนการเครือข่ ายองค์ ความรู้
2.2.1 แผนงานการเพิ่มศักยภาพการผลิตสิ นค้าผ้าไหมและสิ นค้าชุมชน และท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.2.2 แผนงานเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการสิ นค้าด้วยกระบวนการของเครื อข่ายองค์ความรู ้
2.3 การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบ Logistics ด้ วยการบูรณาการ
2.3.1 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3.2 แผนงานพัฒนาและเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.3.3 แผนงานพัฒนาการบริ หารจัดการ Logistics เพื่อส่ งเสริ มการค้าและการลงทุน
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ (ต่อ)
ที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
2 ด้ านการเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันด้ าน
2.4 การพัฒนาสิ นค้ าเกษตรทีม่ ีศักยภาพให้ ได้ มาตรฐานสอดคล้องกับความต้ องการของตลาดภายใต้
เศรษฐกิจ
ความร่ วมมือทุกภาคส่ วน
2.4.1 แผนงานการเพิ่มศักยภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรที่มีศกั ยภาพให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
2.4.2 แผนงานการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะองค์กร/บุคลากรทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
2.5 การส่ งเสริมธุรกิจการค้ า การลงทุนและบริการ ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น
2.5.1 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและผูป้ ระกอบการผ่านกระบวนการพัฒนา
คลัสเตอร์
2.5.2 แผนงานการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อสนับสนุนธุ รกิจการค้าและบริ การ
2.5.3 แผนงานส่ งเสริ มการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
2.6 การส่ งเสริมการตลาดสิ นค้ าและบริการทีม่ ีศักยภาพทั้งในและต่ างประเทศ
2.6.1 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าที่มีศกั ยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
2.6.2 แผนงานการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้าและบริ การที่มีศกั ยภาพ
2.6.3 แผนงานการพัฒนาตลาดเดิม และเพิ่มตลาดใหม่ท้ งั ในและต่างประเทศ
2.6.4 แผนงานการประชาสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
3 ด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3.1.1 แผนงานอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
3.1.2 แผนงานอนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาทรัพยากรน้ า
3.2.3 แผนงานอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรดิน
3.2 การเสริมสร้ างสภาพแวดล้อมทีด่ ี
3.2.1 แผนงานปรับปรุ งภูมิทศั น์และเพิ่มฟื้ นที่สีเขียว
3.2.2 แผนงานจัดการขยะและน้ าเสี ย
3.2.3 แผนงานควบคุมมลพิษ
3.3 ส่ งเสริมกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
3.3.1 แผนงานส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.3.2 แผนงานสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.3.3 แผนงานวิเคราะห์ วิจยั พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.4 ส่ งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนอย่างยัง่ ยืน
3.4.1 แผนงานส่ งเสริ มพลังงานทดแทนที่เหมาะสม
3.4.2 แผนงานการบูรณาการแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงานในการแก้ไขปั ญหาความยากจน
3.4.3 แผนงานส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
ที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
4 ด้ านการพัฒนาสั งคมอย่างยัง่ ยืน
4.1 การส่ งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
4.1.1 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้
4.1.2 แผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของชุมชน
4.2.3 แผนงานสนับสนุนผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
4.2.4 แผนงานพัฒนาสื่ อสร้างสรรค์
4.2.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
4.2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้ าง อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีทดี่ ีงาม
4.2.1 แผนงานเสริ มสร้างคุณค่า และอนุรักษ์สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ ที่ดีงาม
4.2.2 แผนงานการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ประชาคม
4.3 การเสริมสร้ างสุ ขภาพแบบองค์ รวม
4.3.1 แผนงานเสริ มสร้างความรู้ การดูแลสุ ขภาพกาย จิตที่เข้มแข็งและการนามาปฏิบตั ิ
4.3.2 แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4.3.3 แผนงานการพัฒนาบทบาทเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
4.4 การเสริมสร้ างความมั่นคงของชีวติ และสั งคม ภายใต้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.4.1 แผนงานการเสริ มสร้างความมัน่ คงที่อยูอ่ าศัยและโครงสร้างพื้นฐาน
4.4.2 แผนงานการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.4.3 แผนงานส่ งเสริ มครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง
4.4.4 แผนงานการจัดสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน (ต่อ)
ที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
4.4.5 แผนงานส่ งเสริ มการบริ หารงานและการให้บริ การตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
4 ด้ านการพัฒนาสั งคมอย่างยัง่ ยืน
4.4.6 แผนงานเสริ มสร้างและพัฒนาเครื อข่ายด้านการพัฒนาสังคม
4.5 การส่ งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4.5.1 แผนงานการพัฒนาปั จจัยพื้นฐาน การกีฬาและนันทนาการ
4.5.2 แผนงานส่ งเสริ มการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการมวลชน
4.5.3 แผนงานเสริ มสร้างกีฬาพื้นฐานสู่ ความเป็ นเลิศและอาชีพ
4.5.4 แผนงานพัฒนาการบริ หารการกีฬาและนันทนาการ
4.6 การเสริมสร้ างโอกาสให้ ประชาชนมีงานทา มีรายได้ และได้ รับการพิทกั ษาคุ้มครองสิ ทธิ์
4.6.1 แผนงานเสริ มสร้างการมีงานทา มีรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
4.6.2 แผนงานเสริ มสร้างความรู้ดา้ นแรงงาน
4.6.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านพิทกั ษ์คุม้ ครองสิ ทธิดา้ นแรงงาน
4.7 การมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
4.7.1 แผนงานการส่ งเสริ มการบริ หารงานและการให้บริ การตามหลักธรรมาภิบาล
4.7.2 แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4.7.3 แผนงานเสริ มสร้างและพัฒนาเครื อข่ายระบอบประชาธิ ปไตย
4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4.8.1 แผนงานการป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและภัยสังคม
4.8.2 แผนงานการแก้ไข ฟื้ นฟู สงเคราะห์ผกู ้ ระทาความผิด
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมัน่ คงชายแดน
ที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
5 ด้ านความมั่นคงชายแดน
5.1 การพัฒนาศักยภาพคน ชุ มชน เครือข่ ายทุกภาคส่ วน บริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนให้ มีความเข้ มแข็ง
5.1.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่ วน
5.1.2 แผนงานส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายชายแดน
5.1.4 แผนงานส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพ
5.1.5 แผนงานส่ งเสริ มการดาเนินชีวติ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้ อยและความปลอดภัยพืน้ ทีช่ ายแดน
5.2.1 แผนงานส่ งเสริ มกิจกรรมมวลชนทุกภาคส่ วน
5.2.2 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค การสื่ อสาร
5.2.3 แผนงานพัฒนาระบบบริ หารจัดการชายแดนและการบูรณาการงานทุกภาคส่ วน
5.2.4 แผนงานป้ องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายทุกประเภท
5.2.5 แผนงานการจัดระบบการป้ องกันภัยในด้านต่างๆ
5.3 การพัฒนาความสั มพันธ์ และความร่ วมมือระหว่ างจังหวัดสุ รินทร์ กบั ประเทศเพือ่ นบ้ าน
5.3.1 แผนงานส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพื่อนบ้านด้านความมัน่ คงชายแดน/เศรษฐกิจ/
การศึกษา/สาธารณสุ ข/วัฒนธรรมท้องถิ่น
5.3.2 แผนงานส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
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4.4 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสุ รินทร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
1. ด้ านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์

2. ด้ านการเพิม่ ศักยภาพการ
แข่ งขันด้ านเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ เกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นเลิศ เปิ ดประตูสู่สากล ”
เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
(Goals)
(Strategies)
- เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรี ยใ์ ห้ได้รับรอง 1.1 พื้นที่เกษตรอินทรี ยแ์ ละกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ละมีตลอด
เกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
รองรับภายใต้การบริ หารจัดการที่ดีและ
1.2 การเพิ่มขีดความสามารถการผลิต
เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่
ด้านเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน
สาคัญของประเทศ
1.3 การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันเกษตรและผูป้ ระกอบการ
1.4 การส่ งเสริ มและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน การตลาด ทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.5 การบริ หารจัดการพัฒนาเกษตร
อินทรี ยแ์ ละการตรวจสอบย้อนกลับ
1.6 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริ หาร
จัดการน้ าอย่างเป็ นระบบ
1.7 ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ดีข้ ึน
- เพิม่ รายได้โดยการเพิม่ ผลิตภาพของ
2.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สิ นค้าและบริ การบนฐานความรู้และความ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์
เป็ นธรรม
และเกษตร ภายใต้การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
2.2 การส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าผ้าไหม
และสิ นค้าชุมชนและท้องถิ่นให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของตลาดด้วยกระบวนการ
เครื อข่ายองค์ความรู ้
2.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบ Logistics ด้วยการบูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategies)
2.4 การพัฒนาสิ นค้าเกษตรที่มีศกั ยภาพให้
ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดภายใต้ความร่ วมมือทุก
ภาคส่ วน
2.5 การส่ งเสริ มธุ รกิจการค้า การลงทุนและ
การบริ การ ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
2.6 การส่ งเสริ มการตลาด สิ นค้าและการ
บริ การ ที่มีศกั ยภาพทั้งในและต่างประเทศ
- มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ 3.1 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3. ด้ านการบริหารจัดการ
นิเวศน์ที่สมดุล สภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ 3.2 ส่ งเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในระดับมาตรฐาน
3.3 ส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุก
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ภาคส่ วนในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.4 ส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนอย่าง
ยัง่ ยืน
4. ด้ านการพัฒนาสั งคมอย่าง - ประชาชนมีคุณธรรม มีความรู้ มี 4.1 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
สุ ขภาพกายและจิตดี และอยูใ่ นสังคม 4.2 การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม และ
ยัง่ ยืน
อย่างมีความสุ ขภายใต้ปรัชญา
เสริ มสร้างอนุรักษ์วฒั นธรรม ประเพณี และ
เศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวติ และสังคม
4.3 การเสริ มสร้างสุ ขภาพแบบองค์รวม
4.4 การเสริ มสร้างความมัน่ คงของชีวติ และ
สังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.5 การส่ งเสริ มกีฬาและนันทนาการ
4.6 การเสริ มสร้างโอกาสให้ประชาชนมี
งานทา มีรายได้และได้รับการพิทกั ษ์
คุม้ ครองสิ ทธิ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์
(Goals)

5. ด้ านความมั่นคงชายแดน

- ชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็งอยูด่ ี
มีสุขและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน
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กลยุทธ์
(Strategies)
4.7 การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
5.1 การพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน
เครื อข่ายทุกภาคส่ วน บริ เวณพื้นที่ชายแดน
ให้มีความเข้มแข็ง
5.2 การจัดระบบรักษาความสงบเรี ยบร้อย
และความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่ วมมือระหว่างจังหวัดสุ รินทร์ กบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน

4.5 วิสัยทัศน์ ของอาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
“สั งคมน่ าอยู่ มุ่งสู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
4.51 ยุทธศาสตร์ อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
1. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการส่ งเสริ มการพัฒนาด้านเกษตรอินทรี ยใ์ ห้มีมาตรฐานและส่ งเสริ มให้
ประชาชน มีการดารงชีวติ แบบพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเสริ มสร้างสังคมที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง
3. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสนับสนุนให้ภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อม
6. ด้านความมัน่ คงชายแดน
4.5.2 พันธกิจ อาเภสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
1. เพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
2. พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
4.5.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส อุปสรรค
1 จุดแข็ง
1. เส้นทางหลักเหมาะกับการลงทุน
2. มีแหล่งท่องเที่ยว
3. มีปราชญ์ชุมชน
4. มีพืชเศรษฐกิจ
5. มีโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน
6. มีกองทุกหมู่บา้ น
7. มีเกษตรอินทร์
8. มีผนู้ าชุมชนที่เข้มแข็ง
9. มีตลาดรับซื้ อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
10. มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง
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2 จุดอ่ อน
1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. ราคาผลผลิตตกต่า
3. ประชาชนไม่วางแผนการใช้เงิน
4. มีการบุกรุ กที่ทากิน การตัดไม้ทาลายป่ า
5. ไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุ ขลักษณะ
6. ประชาชนขาดการพึ่งตนเอง
7. ประชาชนว่างงานมีจานวนมาก
8. ผูส้ ู งอายุยงั ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพอย่างทัว่ ถึง
3 โอกาส
1. มีแหล่งท่องเที่ยว
2. มีกลุ่มอาชีพ และการค้าชายแดน
3. มีแหล่งเงินทุน
4 อุปสรรค
1. งบประมาณมีจากัดจึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
2. ขาดการสนับสนุนจากส่ วนกลางอย่างต่อเนื่อง
3. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ ว
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4.7 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุน กลุ่มอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กบั ราษฎร เพื่อสร้างงาน มีงานทา ให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพเสริ มโดยไม่ตอ้ งไปหา
ทางานต่างถิ่น
2. จัดสรรและเพิ่มงบประมาณ ดูแลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ให้เต็มพื้นที่ 100
%
หมายถึง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สงเคราะห์ ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส เพิม่ เติมให้ครบทุกคน
ในพื้นที่
3
. ส่ งเสริ มและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว หมายถึง ส่ งเสริ มประเพณี
และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น ส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง พัฒนา โบราณสถานเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นประเพณี
และวัฒนธรรมสื บทอดตลอดไป
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวติ หมายถึง สนับสนุนการศึกษา
ให้เด็กนักเรี ยนทุกโรงเรี ยนในเขตบริ การได้มีความพร้อมในด้านการเรี ยน ทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา แก่เด็ก
นักเรี ยนที่เรี ยนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรี ยน ด้านกีฬา ส่ งเสริ มให้มีอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บา้ น จัดให้มีการ
แข่งขันกีฬา และส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของราษฎรในทุกๆ ด้าน
5. ปรับปรุ ง พัฒนา และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค หมายถึง การปรับปรุ ง ก่อสร้างถนน
หนทาง ให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจร แก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในหมู่บา้ น โดยการทารางระบายน้ า และ
วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต ขยายเขตไฟฟ้ าให้ทวั่ ถึงหัวไร่ ปลายนา ปรับปรุ งเพิ่มเติมไฟฟ้ าสาธารณะให้สว่างครบ
ทุกหมู่บา้ น
6. ปรับปรุ ง พัฒนา และก่อสร้างแหล่งน้ า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หมายถึง การปรับปรุ งแหล่งน้ าเดิมที่มีการตื้นเขินให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ สามารถเก็บกักน้ าให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ ในการอุปโภค บริ โภค และก่อสร้างแหล่งน้ าใหม่เพิม่ เติม ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ดีให้อยูค่ ู่บา้ นคู่เมืองตลอดไป
7. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโยบายของรัฐบาล หมายถึง การดาเนินงานแบบบูรณาการตาม
นโยบายของรัฐบาล ทุกๆ ด้าน เพื่อให้บริ การแก่สาธารณะ และผลประโยชน์ตกถึงประชาชน
8. ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณะภัย หมายถึง การจัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณะ
ภัย เพื่อเตรี ยมพร้อมให้การช่วยเหลือราษฎรที่ปาระสบปั ญหาจากภัยธรรมชาติได้ทนั ท่วงที ช่วยลดการสู ญเสี ยทั้ง
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
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ส่ วนที่ 6
การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
*****************
1. องค์ กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ งระเบียบกรทรวงว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ดม ซึ่งมีรายนามคณะกรรมการดังนี้
1. นายพิวนั มีดี ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
2. นายสุ ทศั น์ พระงาม
สมาชิกสภา อบต.ดม
กรรมการ
3. นายยาน ปุ่ มแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ดม
กรรมการ
4. นายชาคร นันทา สมาชิกสภา อบต.ดม
กรรมการ
5. นายสนอง คาศรี
ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
6. นายสาเริ ง บุญพร้อม ผอ. โรงเรี ยนดมวิทยาคาร
กรรมการ
7. นายพนม ลาดวนหอม ผอ. โรงเรี ยนเทพอุดมวิทยา
กรรมการ
8. นายเสริ ม สิ นสาม ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นางวนิดา ถิ่นแถว ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางสาวมยุรี สุ วรรณราช ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
กรรมการ
11. นายประชา สถิตอินทาพร หัวหน้าส่ วนโยธา
กรรมการ
12. นางสาวรุ่ งรัตน์ สี แสด
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
ซึ่ งคณะกรรมการมีหน้าที่ดงั นี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร
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2. วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนดาเนินการโครงการว่าคุม้ ค่ากับการลงทุนหรื อไม่
ทั้ง
ในขณะดาเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั ท่วงที และหลังสิ้ นสุ ดโครงการเป็ นประจาทุกปี
เพื่อประเมินว่าโครงการประสบความสาเร็ จตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุม้ ค่า
ของผลการดาเนินงานเพื่อตัดสิ นว่าควรจะขยาย ปรับปรุ ง หรื อสิ้ นสุ ด หรื อดาเนินการต่อเนื่องในปี
ต่อไป
2. การจัดทาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลในแต่ละปี ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง โดยแยก
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดมทั้ง 9 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านสาธารณสุ ข
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้านการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริ การประชาชน
การติดตามและประเมินผล กาหนดให้มีตวั ชี้วดั ผลการดาเนินงานในแต่ละเรื่ อง โดยให้มีการวัดผล
เพื่อวัดคุณค่าของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ
ผลงาน ได้แก่ สิ่ งที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในการแก้ไขปั ญหา ความต้องการ
ตามเป้ าหมายของงาน/โครงการ
ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลที่ตามมา ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่แสดงถึงการบรรลุความสาเร็ จของงานที่
เกิดขึ้น
ผลกระทบ ได้แก่ การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้
คาดหวัง ซึ่งเป็ นผลทางบวกและลบ เพื่อนาไปประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น ยกเลิก
หรื อดาเนินการต่อไป
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ให้มีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม ดังนี้
องค์ กรให้ คาปรึกษาการติดตามประเมินผล
- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
- คณะกรรมการติดตามและประเมิลผลการแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
องค์ กรทีม่ ีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล
สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล ได้แก่ ภาครัฐเอกชน
สถาบันการศึกษา ผูน้ าชุมชนและประชาชน โดยติดตามประเมินผลในภาพรวมว่า
- การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้นากรอบแนวคิดตามที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล 5 ปี ไปสู่ การปฏิบตั ิมากน้อยเพียงใด
- สภาพการพัฒนาเป็ นไปตามความต้องการที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบหรื อไม่
- ประชาชนได้รับประโยชน์คุม้ ค่าหรื อไม่
- ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ด้านหรื อไม่

3. ห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมได้กาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
โดยจะดาเนินการสรุ ปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร เสนอต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เพื่อประกาศให้กบั ประชาชนในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมทราบโดยทัว่ กัน โดยเน้นการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็ นโครงการที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม มีศกั ยภาพที่จะสามารถดาเนินการได้ ใน
ส่ วนของโครงการที่เกินศักยภาพ จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจาก คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ ต่อไป
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ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
................................................................................................................................................................
(ลงนาม)
(นายล้ าเลิศ พัวพัฒนโชติ)
ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ความเห็นของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
................................................................................................................................................................
(ลงนาม)
(นายสมัย ก้อนทอง)
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ความเห็นของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
................................................................................................................................................................
ผูอ้ นุมตั ิ
(ลงชื่อ)
(นายล้ าเลิศ พัวพัฒนโชติ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

ภาคผนวก

