
สสวนททส  1
สภาพทท สวไป และ ขขอมมูลพพขนฐานขององคคการบรรหาร

สสวนตตาบล
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2. ลทกษณะทท สวไปและประวทตความเปป นมาของพพขนททสองคคการ
บรรหารสสวนตตาบลบขานเกาะ

2.1  ประวทตรความเปป นมา

เหตตุทททไดดชชทอ “บดานเกาะ”  เพราะเมชทอสมมยกทอนลมกษณะภภูมมประเทศ
โดยทม ทวไปเปปนทททลตุ ทมมทบบงนนดาลดอมรอบเรทยกวทาบบงกระทาเกลชอและบบงพญาปราบ 
พชดนทททเปปนเนมนสภูงอยภู ทตรงกลาง ลมกษณะคลดายเกาะและอยภู ทหทางจากตมวเมชอง
นครราชสทมาไปทางทมศเหนชอประมาณ  5 กมโลเมตร   และเมชทอนนดาลดลงพชดนททท
ดม งกลทาวจบงมทคนเรมทมเขดามาอยภู ทอาศมยเพชทอทนามาหากมนและตม ดงเปปนชตุมชนมากขบดนและ
เสดนทางเกวทยนทททใชดเปปนเสดนทางสมญจรไปมาระหวทางเมชองนครราชสทมากมบ
ชตุมชน  จบงมทคนพภูดกมนตมดปากวทา “บดานเกาะ” และเมชทอมทการจมดระเบทยบการ
ปกครองทดองทททขบดน จบงไดดรวบรวมเอาหมภูทบดานตทาง ๆ ขบดนเปปนตนาบล “บดานเกาะ” 
ในปม จจตุบมนโดยใชดชชทอตนาบลจากบดานเกาะ หมภูทททท 1 

ตนาบลบดานเกาะ เปปนตนาบลหนบท งใน 24 ตนาบลของอนาเภอเมชอง
นครราชสทมา ซบทงแยกจากตนาบลหมชทนไวยและไดดรม บการประกาศจากกระทรวง
มหาดไทยแยกเขตการปกครองเปปนตนาบลบดานเกาะ    มทผลเมชทอวมนททท  30  
กมนยายน   2514   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรชทองตม ดงและ
เปลททยนแปลงเขตตนาบลในทดองททท อ นาเภอเมชองนครราชสทมา อนาเภอครบตุรท อ นาเภอ
สภูงเนมน อนาเภอหดวยแถลง อนาเภอคง  อนาเภอดทานขตุนทด  อนาเภอโนนไทย  
จม งหวมดนครราชสทมา   ลงวมนททท  28 กมนยายน 2514  เดมมมท  6  หมภูทบดาน  
และเมชทอมทพระราชกฤษฎทกาเปลททยนแปลงเขตเทศบาลเมชองนครราชสทมา 
จม งหวมดนครราชสทมา พ.ศ.  2525 เปปนเทศบาลนครนครราชสทมา ไดดขยาย
เขตเทศบาลมากมนในสทวนของหมภูทททท 6 ปม จจตุบมนแบทงการปกครองออกเปปน 6 
หมภูทบดาน  และไดดรม บยกฐานะจากสภาตนาบลบดานเกาะเปปนองคคการบรมหารสทวน
ตนาบลบดานเกาะ เมชทอปท  พ.ศ. 2539 

     1  ขขอมมูลทท สวไป

         ทนาเลทททตม ดงตนาบล  ตนาบลบดานเกาะเปปน 1 ใน 24 ตนาบลในเขต
อนาเภอเมชองนครราชสทมาจมงหวมดนครราชสทมา มทอาณาเขตพชดนทททอยภู ทตมดกมนทดอง



ถมทนใกลดเคทยง   4 สทวน คชอ เทศบาลตนาบลจอหอ, ตนาบลจอหอ ตนาบลตลาด , 
ตนาบลหมชทนไวย,  เทศบาลนครนครราชสทมา ดม งนทด

ทมศเหนชอ จรด เทศบาลตนาบลจอหอ
ทมศตะวมนออก จรด ตนาบลตลาด
ทมศตะวมนตก จรด ตนาบลหมชทนไวย
ทมศใตด จรด เทศบาลนครนครราชสทมา

โดยตนาบลบดานเกาะอยภู ทหทางจากทททวทาการอนาเภอเมชองนครราชสทมา จม งหวมด
นครราชสทมา ไปทางทมศเหนชอเปปนระยะทางประมาณ 5 กมโลเมตร
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โดยตนาบลบดานเกาะอยภู ทหทางจากทททวทาการอนาเภอเมชองนครราชสทมา จม งหวมด
นครราชสทมา ไปทางทมศเหนชอเปปนระยะทางประมาณ 5 กมโลเมตร
เขตปกครอง   รวม 6 หมภูทบดาน คชอ
หมภูทททท 1  บดานเกาะ         ผภูดปกครอง  นายปฏมวมตม        นวมโคกสภูง

ผภูดใหญทบดาน
หมภูทททท 2  บดานเกทา                    ผภูดปกครอง  นายสมงวรณค       จอนเกาะ

กนานม น
หมภูทททท 3 บดานขนาย   ผภูดปกครอง  นายสตุวรรณ       ทมบสงคราม

ผภูดใหญทบดาน
หมภูทททท 4 บดานโคกไผทนดอย   ผภูดปกครอง  นายนรมนทรค     ไพเกาะ

ผภูดใหญทบดาน
หมภูทททท 5 บดานบบงพญาปราบ   ผภูดปกครอง  นายอนานวย     ชดางหมชทนไวย

ผภูดใหญทบดาน
หมภูทททท 6 บดานเกาะราษฎรสามมคคท  ผภูดปกครอง  นายไชยา          คภูเมชอง           

ผภูดใหญทบดาน   
และมทอาณาเขตดมงนทด

ทมศเหนชอ   ตมดตทอตนาบลจอหอ อนาเภอเมชองนครราชสทมา จมงหวมด
นครราชสทมา โดยมทแนวเขต

เรมทมตดนจากลนาคลองบรมบภูรณค บรมเวณพมกมด SB 904621 ไปทางทมศตะวมน
ออก ตามแนวกบทงกลางลนาเหมชองสาธารณะจนสมดนสตุดลนาเหมชองสาธารณะ
บรมเวณพมกมด SB 911619 ไปทางทมศตะวมนออกเฉทยงเหนชอ ถบงบรมเวณดดาน



หลมงเสาโทรคมนาคม (เสาสภูง) บรมเวณพมกมด SB 913621 ไปทางทมศตะวมน
ออกเฉทยงใตดตามแนวกนาแพงหมภูทบดานศรทปลาทอง บรมเวณพมกมด SB 
915617 ไปทางทมศตะวมนออกตามแนวกบทงกลางถนนสาธารณะถบงทางแยก
บรมเวณปม ด ม ปตท.บรมเวณพมกมด SB 917617 ไปทางทมศตะวมนออกเฉทยงเหนชอ 
ตามแนวกบทงกลางทางหลวงแผทนดมนหมายเลข 2 (ถนนมมตรภาพ) ถบงลนาเหมชอง
สาธารณะ (สวนอาหารบดานนา) ทททบรมเวณพมกมด SB 919619 ไปทางทมศตะ
ออกเฉทยงเหนชอ ตามแนวกบทงกลางลนาเหมชองสาธารณะถบงหลมกกมโลเมตรททท 397
รมมทางหลวงแผทนดมนหมายเลข 205 (ถนนสตุรนารายณค)  บรมเวณพมกมด   SB
927626 ไปทางทมศตะวมนออกตามแนวกบทงกลางลนาเหมชองชลประทานสมดนสตุด
ทททจตุดตมดลนาเหมชองชลประทานกมบทางรถไฟสายตะวมนออกเฉทยงเหนชอบรมเวณ
พมกมด SB 936625  รวมระยะทางดดานทมศเหนชอประมาณ 4 กมโลเมตร

ทมศตะวมนออก   ตมดตทอกมบตนาบลตลาด  อนาเภอเมชองนครราชสทมา  
จม งหวมดนครราชสทมา  
โดยมทแนวเขตเรมทมตดนจากจตุดตมดลนาเหมชองชลประทานกมบทางรถไฟสายตะวมน
ออกเฉทยงเหนชอบรมเวณพมกมด SB 936625  ไปทางทมศใตดตามแนวกบทงกลาง
ทางรถไฟ  สายตะวมนออกเฉทยงเหนชอสมดนสตุดทททจตุดตมดสะพานรถไฟกมบลนาตะคอง
ใหมททททพมกมด SB 916581 รวมระยะทางดดานทมศตะวมนออกประมาณ 5 
กมโลเมตร

ทมศใตด   ตมดตทอกมบตนาบลหมวทะเล  ตนาบลหนองไผทลดอม  อนาเภอเมชอง
นครราชสทมา  จมงหวมดนครราชสทมา  โดยมทแนวเขตเรมทมตดนจากจตุดตมดสะพานรถไฟ
กมบลนาตะคองใหมทบรมเวณพมกมด SB 916581 ไปทาง
ทมศตะวมนตกตามแนวกบทงกลางลนาตะคองใหมทสมดนสตุดทททจตุดตมดลนาตะคองใหมทกมบถนน
ชดางเผชอก บรมเวณพมกมด SB 890578 รวมระยะทางทมศใตดประมาณ 3 
กมโลเมตร
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                 ทมศตะวมนตก    ตมดตทอกมบตนาบลหมชทนไวย อนาเภอเมชอง
นครราชสทมา  จม งหวมดนครราชสทมาโดยมทแนวเขตเรมทมตดนจากจตุดตมดลนาตะคอง
ใหมทกมบถนนชดางเผชอก บรมเวณพมกมด SB 890578    ไปทางทมศเหนชอตาม



แนวกบทงกลางถนนชดางเผชอกถบงจตุดตมดระหวทางทางหลวงแผทนดมนหมายเลข 2 
(ถนนมมตรภาพ) กมบถนนชดางเผชอกบรมเวณสททแยกประโดก บรมเวณพมกมด SB 
889595 ไปทางทมศตะวมนออกตามแนวกบทงกลางคลองสทงนนดาชลประทาน 
บรมเวณพมกมด SB 900597 ไปทางทมศเหนชอขดามถนนทางหลวงแผทนดมน
หมายเลข 2 (ถนนมมตรภาพ) บรมเวณรดาน ต.อะไหลทยนตค ตามแนวรม ดว 
ต.อะไหลทยนตค ตทอไปตามแนวเขตทททดมนมหาวมทยาลมยวงษคชวลมตกตุล   (มตุมรม ดว
มหาวมทยาลมย) บรมเวณพมกมด SB 899605 ไปทางทมศตะวมนออกตามแนวถนน
คอนกรทตฟากขวา สายบดานประโดก – บดานโคกไผทนดอย ถบง บรมเวณสามแยกทาง
สาธารณะฟากขวาบรมเวณพมกมด SB 900605 ไปทางทมศเหนชอตามแนวเขต
ทททดมนราษฎรถบงสะพานไมดขดามคลองชลประทานระยะทางประมาณ 1.7 กม
โลเมตร บรมเวณพมกมด  SB 903616    ไปทางทมศเหนชอตามแนวเขตทททดมน
ราษฎรสมดนสตุดทททล นาคลองบรมบภูรณคระยะทางประมาณ 0.500 กมโลเมตร 
บรมเวณพมกมด SB 904621 รวมระยะทางดดานทมศตะวมนตกประมาณ 5.8 
กมโลเมตร

เนพข อททส      
ตนาบลบดานเกาะ มทพชดนทททต นาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 

7,063 ไรท หรชอ 11.3 ตารางกมโลเมตร  เปปนเขตปกครององคคการบรมหาร
สทวนตนาบลบดานเกาะ ประมาณ 5,376 ไรท หรชอ 8.6 ตารางกมโลเมตร  เปปน
ตนาบลคทอนขดางเลปก โดยมทเนชด อทททแยกเปปนรายหมภูทบดานดม งนทด  

หมภูทททท บดาน เนชด อททท อมนดมบ
1 เกาะ 1,563 1
2 เกทา 1,125 3
3 ขนาย 1,375 2
4 โคกไผทนดอย 438 5
5 บบงพญาปราบ 425 6
6 เกาะราษฎร

สามมคคท
450 4

         



5
ประชากร

         จนานวนประชากรและความหนาแนทนประชากร  จากขดอมภูลของ
สนานม กทะเบทยนราษฎรคของอนาเภอเมชองนครราชสทมา  ณ วมนททท 30  กมนยายน  
2559  พบวทา ณ เดชอน กมนยายน    2559 ราษฎรตนาบลบดานเกาะมทจ นานวน
ทม ดงสมดน  11,604  คน  จนาแนกเปปนชาย  5,439 คน  หญมง  6,165  คน  มท
ความหนาแนทนเฉลททย  1,125.47  คนตทอตารางกมโลเมตร  และมทจ นานวนครม ว
เรชอนทม ดงสมดน 6,394  ครม วเรชอน ซบทงจะดภูไดดจากตารางเปรทยบเททยบและแผนภภูมม
จ นานวนครม วเรชอน 

  ตารางเปรทยบเททยบจตานวนครท วเรพอน 

หมมูสททส บขาน 2557 2558 2559
1 เกาะ 2,514 2,603 2,667
2 เกทา 869 890 900
3 ขนาย 480 482 485
4 โคกไผทนดอย 621 630      

1,190
5 บบงพญาปราบ 654 700 709
6 เกาะราษฎร

สามมคคท
422 425 442

รวม 5,560 5,730 6,393

ตารางเปรทยบเททยบจตานวนประชากร

ห
มมูส บขาน 2557 2558 2559

ททส ชาย
หญร

ง รวม ชาย
หญร

ง รวม ชาย
หญร

ง รวม

1 เกาะ
2,2
14

2,5
30

4,7
44

2,2
20

2,6
00

4,8
20

2,3
08

2,6
19

4,9
27

2 เกทา 884
1,0
46

1,9
30 887

1,1
25

2,0
12

87
8

1,0
58

1.9
36

3 ขนาย 469 46 930 501 48 985 46 46 922



1 4 0 2

4 โคกไผทนดอย 277
34
6 623 290

37
3 663

29
5

37
5 670

5 บบงพญาปราบ 798
91
4

1,7
12 811

1,0
05

1,8
16

80
3

91
9

1,7
22

6
เกาะราษฎร

สามมคคท 681
73
6

1,4
17 712

80
2

1,5
14

69
5

73
2

1,4
27

รวมทท ขงสรขน
5,3
23

6,0
33

11,
35
6

5,4
21

6,3
89

11,
81
0

5,4
39

6,1
65

11,
60
4
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เกา
ะ เก ทา

ขนาย

โคก
ไผ ทนดอย

บบงพญาปราบ

เกา
ะรา

ษฎรสา
มมคคท

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

2557
2558
2559

  
 2   สภาพทางเศรษฐกรจ  
                 ตนาบลบดานเกาะมทสภาพเปปนชตุมชนกบทงเมชอง  ประชากร
สทวนใหญทประกอบอาชทพรม บจดาง  โดยแบทงพชดนทททการใชดทททดมน ดม งนทด
     การใชขททสดรนในเขต อบต.

ลนาดมบททท ประเภทการใชดทททดมน พชดนททท รดอยละ
1 ทททพมกอาศมย 2.25 26.16
2 เกษตรกรรม 1.79 20.81
3 ธตุรกมจการคดา/พาณมชยกรรม 1.64 19.07
4 สถานศบกษา 0.33 3.84
5 ศาสนาสถาน 0.25 2.91
6 สถานทททราชการ 0.35 4.07
7 ถนนและทททสาธารณะ 0.98 11.39
8 อตุตสาหกรรม 0.42 4.88
9 แหลทงนนดา 0.57 6.63

10 อชทน 0.02 0.23
รวม 8.6 100
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3  สภาพทางสทงคม

                       การศศกษา
                           1   โรงเรทยนระดมบประถมศบกษา          จ นานวน   2   
โรงเรทยน

(1) โรงเรทยนบบงพญาปราบ 
(2)  โรงเรทยนบดานโคกไผทขนาย   

                           2. ศภูนยคพมฒนาเดปกเลปกตนาบลบดานเกาะ         จ นานวน   
1   แหทง
                           3. ศภูนยคการเรทยนชตุมชนตนาบลบดานเกาะ        จ นานวน   
1   แหทง
                           4. ทททอทานหนม งสชอประจนาหมภูทบดาน                จ นานวน   
6   แหทง
                           การสาธารณสสุข
                             ตนาบลบดานเกาะ  โรงพยาบาลสทงเสรมมสตุขภาพ  1  แหทง  
คชอ โรงพยาบาลสทงเสรมมสตุขภาพตนาบลขนาย    ตม ดงอยภู ทททท  บดานขนาย  หมภูทททท 3 
                            การศาสนา     ประชาชนในตนาบลบดานเกาะ  จะนม บถชอ
ศาสนาพตุทธ โดยมท ศาสนสถาน 2 แหทง คชอ

                  1.   วมดบดานเกาะ      ตม ดงอยภู ทททท  บดานเกาะ  หมภูทททท 1  
                             2.  วมดสระบมวเกลชทอน ตม ดงอยภู ทททท  บดานเกทา   หมภูทททท 2  
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                      4  ระบบสาธารณมู ปโภค

                          1.  การไฟฟด า       เขตตนาบลบดานเกาะ เปปนชตุมชน
กบทงเมชองกบทงชนบท ระบบการไฟฟด าขยายทม ทวถบงทม ดงตนาบล ประชากรมทไฟฟด าใชดครบทตุก
ครม วเรชอนทนาใหดประชาชนมทสมทงอนานวยความสะดวก คชอมทเครชทองใชดไฟฟด าตทาง ๆเกชอบ
ครบทตุกครม วเรชอน
                                    2.  ระบบประปา      ประชาชนในตนาบลบดาน
เกาะ  สทวนใหญทไดดรม บการบรมการดดานการประปาจากการประปาสทวนภภูมมภาค
นครราชสทมาเปปน จนานวนประมาณ  2,500 ครม วเรชอน  และอทกบางสทวนไดดรม บการ
บรมการจากการประปาเทศบาลนครนครราชสทมา 
                                      3  การคมนาคม    การคมนาคม ภายในตนาบล/
หมภูทบดาน  รวมทม ดงสมดน  92,857 ตารางเมตร  แยกเปปน

-  ถนนสมญจรไปมาสะดวก จนานวน  80,936  ตารางเมตร  
คมดเปปน  87.16%

-  ถนนสมญจรไปมาไมทสะดวก จนานวน  11,921  ตารางเมตร  
คมดเปปน  12.84%

                     5 ทรท พยากรธรรมชาตรในพพขนททส       (แสดง
ทรม พยากรธรรมชาตมทททมทอยภู ทใน อบต.)
                                 - ปท าไมด       ไมทมท

   6. โครงสรขางและการบรรหารงานบสุคคล
                       6.1 โครงสรขาง    องคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะไดด
กนาหนดตนาแหนทงของพนม กงานสทวนตนาบลตามสทวนราชการ   ดมงตทอไปนทด
                       1. สตานท กงานปลทด อบต.

1.1 งานบรมหารทม ทวไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดท
1.4 งานปด องกมนและบรรเทาสาธารณภมย



1.5 งานสวมสดมการสมงคม
                       2. กองคลท ง

2.1 งานการเงมน
2.2 งานบมญชท
2.3 งานพมฒนาและจมดเกปบรายไดด
2.4 งานทะเบทยนทรม พยคสมนและพมสดตุ

   3. กองชสาง
3.1 งานกทอสรดาง
3.2 งานออกแบบและควบคตุมอาคาร
3.3 งานผมงเมชอง
3.4 งานประสานสาธารณภูปโภค
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    4. กองการศศกษา ศาสนาและวทฒนธรรม

4.1 งานบรมหารการศบกษา
4.2 งานสทงเสรมม ศาสนา  วมฒนธรรม   และประเพณท
4.3 งานกทฬาและนม นทนาการ

                    5. กองสาธารณสสุขและสรสงแวดลขอม
5.1 งานปด องกมนและควบคตุมโลกตมดตทอ
5.2 งานกนาจมดขยะมภูลฝอยและสมทงปฏมกภูล

                     องคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะ ไดดกนาหนดตนาแหนทง
ของพนม กงานสทวนตนาบลใหดสอดคลดองกมบภารกมจ ในระยะแรกการกนาหนดโครงสรดาง
สทวนราชการทททรองรม บการดนาเนมนการตามภารกมจนม ดน อาจกนาหนดเปปนภารกมจอยภู ทใน
งาน แตทในระยะตทอไป เมชทอมทการดนาเนมนการตามภารกมจนม ดน และองคคการบรมหาร
สทวนตนาบลพมจารณาเหปนวทา ภารกมจนม ดนมทปรมมาณงานมากพอกปอาจจะพมจารณาตม ดง
เปปนสทวนราชการขบดนใหมทตทอไป
                             6.2 การกตาหนดตตาแหนสง   องคคการบรมหารสทวน
ตนาบลบดานเกาะ ไดดกนาหนดตนาแหนทงพนม กงานสทวนตนาบล ไวดในกรอบอมตรากนาลม ง  3 
ปท  ดม งนทด
                                สตานท กงานปลทด  

1. ปลมดอบต.(นม กบรมหารงานทดองถมทนระดมบกลาง) 1
อมตรา



2. รองปลมด อบต.(นม กบรมหารงานทดองถมทนระดมบตดน) 1
อมตรา

3. หมวหนดาส นานม กงานปลมด(นม กบรมหารงานทม ทวไประดมบตดน)  
1 อมตรา

4. หมวหนดาฝท ายบรมหารงานทม ทวไป(นมกบรมหารงานทม ทวไประดมบตดน)  
1 อมตรา

                               5. นม กวมเคราะหคนโยบายและแผนชนานาญการ
1 อมตรา

                               6. นมตมกร ชนานาญการ 1
อมตรา

                               7. นม กพมฒนาชตุมชนชนานาญการ/ปฏมบมตมการ
2 อมตรา 

                               8. นม กประชาสมมพมนธคช นานาญการ
1 อมตรา

                               9. นม กทรม พยากรบตุคคลชนานาญการ
1 อมตรา         10. เจดาพนม กงานธตุรการชนานาญงาน

1 อมตรา
                        11. เจดาพนม กงานปด องกมนและบรรเทาสาธารณภมยชนานาญ
งาน 1 อมตรา
    กองคลท ง
                              1. นม กบรมหารงานคลมง 1

อมตรา
                              2. นม กวมชาการเงมนและบมญชทชนานาญการ

1 อมตรา
                              3.นม กวมชาการพมสดตุช นานาญการ 1

อมตรา
                              4.นม กวมชาการคลมงปฏมบมตมการ 1

อมตรา
                              5.เจดาพนม กงานจมดเกปบรายไดดปฏมบมตมงาน

1 อมตรา
กองชสาง

                              1. นม กบรมหารงานชทาง 1
อมตรา

                              2. นายชทางโยธาอาวตุโส 1
อมตรา



                              3. นายชทางโยธาชนานาญงาน            2
อมตรา

                              4. นายชทางไฟฟด าชนานาญงาน 1
อมตรา
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กองการศศกษา ศาสนาและวทฒนธรรม
1. นม กบรมหารการศบกษา  1
อมตรา
2. นม กวมชาการศบกษาชนานาญการ/ปฏมบมตมการ 2
อมตรา
3. ครภู(คศ.1) 2
อมตรา
กองสาธารณสสุขและสรสงแวดลขอม
1. นม กบรมหารงานสาธารณสตุข  1
อมตรา
2. นม กวมชาการสาธารณสตุขชนานาญการ 1
อมตรา
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7.  สถานะการคลท งทของถรสน
                 บทญชทสรสุปเปรทยบเททยบรายรท บจรรงของ อบต. บขานเกาะ

รายรท บ รายรท บจรรงปท
2558

ประมาณการปท
2559

ประมาณการปท
2560

รายไดขจทดเกปบ

   หมวดภาษทอากร 4,951,261.
14     

4,200,000.
00

5,000,000.0
0

   หมวดคทาธรรมเนทยม  คทาปรม บและคทาใบอนตุญาต 1,887,799.
70     

900,000.00 2,000,000.0
0

   หมวดรายไดดจากทรม พยคสมน     1,540,04
4.41

1,500,000.
00

1,600,000.0
0

   หมวดรายไดดจากสาธารณภูปโภคและการพาณมชยค -

   หมวดรายไดดเบปดเตลปด 55,320.00     150,000.
00

    
150,000.00

   หมวดรายไดดจากทตุน -  -

รวมรายไดดจมดเกปบ 8,434,425
.25

6,750,000
.00

8,750,000.
00

รายไดขททสรท ฐบาลเกปบแลขวจทดสรรใหของคคกรปกครองสสวนทของ
ถรสน

   หมวดภาษทจมดสรร 32,643,740
.08

32,700,000
.00

33,000,000.
00

  รวมรายไดดทททรม ฐบาลเกปบแลดวจมดสรรใหดองคคกรปกครองสทวนทดอง
ถมทน

32,643,74
0.08

32,700,00
0.00

33,000,000
.00



รายไดขททสรท ฐบาลอสุดหนสุ นใหข อปท.

   หมวดเงมนอตุดหนตุนทม ทวไป 6,873,101.
00

7,100,000.
00

20,900,000.
00

รวมรายไดดทททรม ฐบาลอตุดหนตุนใหดองคคกปกครองสทวนทดองถมทน 6,873,101
.00

7,100,000
.00

20,900,000
.00

รวม
47,951,26

6.33 - 62,650,000
.00

รายไดขททสรท ฐบาลอสุดหนสุ นใหขโดยระบสุวทตถสุประสงคค

    เงมนอตุดหนตุนทททรม ฐบาลใหดโดยระบตุวมตถตุประสงคค
          4,02

6,918.00 -

รวมรายไดดทททรม ฐบาลอตุดหนตุนใหดโดยระบตุวมตถตุประสงคค
14,026,91

8.00

รวม
61,978,18

4.33   
46,550,00

0.00
62,650,000

.00

12
บทญชทสรสุปเปรทยบเททยบรายจสายจรรงของ อบต. บขานเกาะ

รายจสาย
รายจสายจรรง
ปท  2558

ประมาณการ
ปท  2559

ประมาณการ
ปท  2560

จสายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,849,462.2
0

2,715,500.0
0

15,246,600.
00

งบบตุคลากร (หมวดเงมนเดชอน คทาจดางประจนา และคทาจดาง
ชม ทวคราว)

13,986,316.0
0

17,611,500.
00

18,478,700.
00



งบดนาเนมนการ (หมวดคทาตอบแทน ใชดสอยและวมสดตุ และ
หมวดคทาสาธารณภูปโภค)

12,472,180.3
2

20,175,800.
00

20,063,400.
00

งบลงทตุน (หมวดคทาครตุภมณฑค ทททดมนและสมทงกทอสรดาง) 5,235,000.00 4,248,200.0
0

7,277,300.0
0

งบรายจทายอชทน (หมวดรายจทายอชทน) - - -

งบเงมนอตุดหนตุน (หมวดเงมนอตุดหนตุน) 1,668,000.00 1,799,000.0
0

1,584,000.0
0

รวมจสายจากงบประมาณ
43,360,500.

00
46,550,000

.00
62,650,000

.00



 สสวนททส  2
สรสุปผลการพท ฒนาทของถรสนตามแผนพท ฒนาทของถรสน

 

1.นโยบายดขานพท ฒนาเศรษฐกรจ
ผลงาน 

1.1 ดนา เนม นการจม ดทนา โครงการฝบ กอบรมและศบ กษาดภู งานเพชท อ
พม ฒนากลตุท มอาชท พ

ประจนาปท งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอสรดางทมกษะอาชทพเพมทมราย
ไดดใหดราษฎร ในทดองถมทนและเพชทอใหดราษฎรทททวทางงานมทความรภูดทมกษะในการประกอบอาชท
ตามแนวทางเศรษฐกมจแบบพอเพทยง งบประมาณ 50,000 บาท (หดาแสนบาทถดวน)   
ผลทททไดดคชอ กลตุทมอาชทพเขดมแขปง ราษฎรมทราย ไดด ลดการวทางงาน

1.2  ดนาเนม นการจม ดทนาโครงการฝบ กอบรมอาชทพระยะสม ดนประจนา
ปท งบประมาณ พ.ศ.2559

 โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอสรดางอาชทพเพมทมรายไดดใหดราษฎร ในทดองถมทนและเพชทอใหดราษฎร
ทททวทางงานมทความรภูดทมกษะในการประกอบอาชทตามแนวทางเศรษฐกมจแบบพอเพทยง งบ
ประมาณ 50,000 บาท(หดาหมชทนบาทถดวน)   ผลทททไดดคชอ  ราษฎรมทรายไดด ลดการวทาง
งาน
2.นโยบายดขานพท ฒนาคสุณภาพชทวรต

ผลงาน
       2.1  โครงการ 26  มมถตุนายน   รนาลบกสตุนทรภภูท และรวมพลมงตทอสภู ดยาเสพ

ตมด  เพชทอใหดความรภูดแกทเยาวชนเกททยวกมบโทษของยาเสพตมด และวมธทการปด องกมน ตนเอง 
และชตุมชน ใหดหทางไกลยาเสพตมด งบประมาณ  20,000  บาท   (หนบท งหมชทนบาทถดวน)

       2.2  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการลดอตุบมตมเหตตุทางถนน ชทวงวมนปท ใหมทและ
วมนสงกรานตคงบประมาณ 50,000 บาท  (หดาหมชทนบาทถดวน)

       2.3  ดนาเนมนการจมดซชดอพรดอมตมดตม ดงไฟกระพรมบโซลทารคเซล จนานวน 5  จตุด
ใชดในงานปด องกมนและบรรเทาสาธารณภมย     งบประมาณ   100,000  บาท  (หนบท ง
แสนบาทถดวน)

       2.4  จมดซชดอถมงดมบเพลมงเคมทชนมดแหดงขนาด 20 ปอนดค จนานวน 36 ถมง   
เพชทอปด องกมนและบรรเทาอมคคทภม ย  งบประมาณ 98,000 บาท (เกดาหมชทนแปดพมนบาท
ถดวน)

     2.5  จม ดซชด อถม งนนดาอตุปโภค บรมโภค  แบบพลาสตมก  ขนาด 2,000 ลมตร
จนานวน  57  ถม ง  

ราคาถมงละ 7,800 บาท   งบประมาณ  450,000  บาท  เพชทอแกดไขและบรรเทา
ปม ญหาขาดแคลนนนดาอตุปโภคบรมโภค

3. นโยบายดขานโครงสรขางพพขนฐาน



ผลงาน
ดขานถนน และทสอระบายนตข า

                 3.1 โครงการกทอสรดางถนนลาดยาง ผมวจราจร แบบแอสฟม ลทคตมก
คอนกรทต  (Asphaltic Concrete) สายบบงพญาปราบ จนานวน 5 ชทวง (เงมน
อตุดหนตุนเฉพาะกมจ)  งบประมาณ  3,088,000 บาท
                    3.2 โครงการกทอสรดางวางททอระบายนนดา ซอยดดานขดางส นานมกงาน อบต.บดาน
เกาะ ซอย 2 งบประมาณ 50,000 บาท
                 3.3 โครงการกทอสรดางวางททอระบายนนดาซอยดดานขดางส นานม กงานอบต.บดาน
เกาะซอย 4 งบประมาณ 28,600 บาท
                 3.4 โครงการกทอสรดางถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) 
บรมเวณหอพมกนางเนตรประกายศรท (อภูทขามเกาะเดมม) ถบงสททแยกศาลปภูทตา หมภูทททท 4  บดาน
โคกไผทนดอย  งบประมาณ  604,598  บาท
                 3.5 โครงการปรมบปรตุงยกระดมบถนน คสล.  บรมเวณดดานหนดาศาลา
อเนกประสงคค ถบงตนาหนม กปภูท สตุบมน หมภูทททท 3                บดานขนาย  งบประมาณ  
284,830  บาท
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            3.6 เปลททยนฝาตระแกรงเหลปกเปปนฝาปมดเหลปกหลทอ  จนานวน 6 ฝา  

บรมเวณซอย 12  (บดานนายขม)                                          
หมภูทททท 2   บดานเกทา  งบประมาณ  41 ,500 บาท

  3.7 เปลททยนฝาตระแกรงเหลปกเปปนฝาปมดเหลปกหลทอ  จนานวน 6 ฝา  
บรมเวณซอย 11 (บดานนางอาทร)

หมภูทททท 2 บดานเกทา  งบประมาณ  55,500  บาท
3.8.โครงการปรม บปรตุงซทอมแซม ถนน คสล.  จนานวน 6 จตุด ซอยทางเขดา
หมภูทบดานบดานเกาะธานท  

หมภูทททท 6  บดานเกาะราษฎรสามมคคท  งบประมาณ  82 ,500 บาท
             3.9 เปลททยนฝาตระแกรงเหลปกเปปนฝาปมดเหลปกหลทอ  จนานวน 17  ฝา  
บรมเวณบดานนายสมยศถบงบดาน
นายมทวง  หมภูทททท 1 บดานเกทา  งบประมาณ  122,500  บาท

3.10 เปลททยนฝาตระแกรงเหลปกเปปนฝาปมดเหลปกหลทอ  จนานวน 6 ฝา  
บรมเวณซอย 14 หมภูทททท 1 

บดานเกาะ  งบประมาณ  41,500 บาท
           3.11 เปลททยนฝาตระแกรงเหลปกเปปนฝาปมดเหลปกหลทอ  จนานวน 8 ฝา  
บรมเวณดดานหนดาศาลปภูท ตาถบงซอย 18 หมภูทททท 1  บดานเกาะ  งบประมาณ  55 ,500  
บาท                  
           3.12 โครงการกทอสรดางถนน คสล.จนานวน 2 ชทวง บรมเวณเชชทอมตทอซอย 
8  บดานเกาะ 



(ซอยหลมงวมดบดานเกาะถบงลนาเหมชองตาใกลด)  หมภูทททท 1  บดานเกาะ  งบประมาณ 
1,237,900  บาท  
           3.13 โครงการกทอสรดางปรม บปรตุงยกระดมบถนน คสล. บรมเวณดดานหลมง
โรงพยาบาลสทงเสรมมสตุขภาพ
ตนาบลขนาย หมภูทททท 3 บดานขนาย  งบประมาณ  229,800  บาท  
           3.14 โครงการกทอสรดางถนน คสล.จนานวน 2 ชทวง บรมเวณซอย 1  บดาน
เกทา (ซอยดดานหนดาเพชรสตุวรรณ) ถบงดดานหนดาซอย 34 หมภูทททท 2  บดานเกทา  งบประมาณ
1,560,000  บาท  
            3.15 โครงการกทอสรดางปรม บปรตุงยกระดมบถนน คสล. บรมเวณซอยดดาน
ขดางส นานม กงาน อบต.บดานเกาะ   
หมภูทททท 1 บดานเกาะ  งบประมาณ  543,000  บาท  
            3.16 โครงการกทอสรดางปรม บปรตุงยกระดมบถนน คสล. บรมเวณบดานนาย
สมมฤทธมค  หมภูทททท 3 บดานขนาย   
งบประมาณ  455,000  บาท                       
           3.17 โครงการกทอสรดางขยายผมวจราจรถนน คสล.บรมเวณดดานหนดาเพชร
สตุวรรณ หมภูทททท 2  บดานเกทา                       
งบประมาณ  198,800  บาท  
           3.18 โครงการกทอสรดางวางททอระบายนนดาพรดอมบทอพมกนนดา คสล.บรมเวณ
ซอยดดานขดางโรงไกท(ซอย 10 บดานเกทา)  หมภูทททท 2  บดานเกทา  งบประมาณ  200,000 
บาท  
          3.19 โครงการปรม บปรตุงซทอมแซมถนน คสล.พรดอมขยายผมว
จราจร จนานวน 21 ชทวง บรมเวณดดานหนดา โรงเรทยนบบงพญาปราบ ถบงดดานหนดาโคราช
รทไซเคมล  หมภูทททท 5 บดานบบงพญาปราบ งบประมาณ  952,000  บาท            
           3.20 โครงการกทอสรดางถนนคสล. ซอยหอนงนตุช หมภูท 5 บดานบบงพญา
ปราบ งบประมาณ 110,500 บาท  
           3.21 โครงการปรม บปรตุงขยายผมวจราจร ถนน คสล.จนานวน 5 จตุด  
บรมเวณซอยทางเขดาหมภูทบดาน
บดานเกาะธานท  หมภูทททท 6   บดานเกาะราษฎรสามมคคท  งบประมาณ  99,000  บาท
           3.22  โครงการปรม บปรตุงซทอมแซมฝาบทอพมก   บรมเวณซอย 33  (ซอย
บดานนายอบทง) หมภูทททท 5   
บดานบบงพญาปราบ  งบประมาณ  59,000  บาท
           3.23  โครงการปรมบปรตุงซทอมแซมฝาบทอพมก   บรมเวณซอย 34  (ซอย
บดานนายเขทยว) หมภูทททท 5   
บดานบบงพญาปราบ   งบประมาณ  95,000  บาท
         3.24   โครงการปรมบปรตุงซทอมแซมฝาบทอพมก   บรมเวณซอย 12  หมภูท
ททท 1  บดานเกาะ  
งบประมาณ  39,200  บาท



       3.25   โครงการปรม บปรตุงซทอมแซมฝาบทอพมก   บรมเวณซอยบดานนาย
เหลชอง หมภูทททท 1   
บดานเกาะ  งบประมาณ  26,000  บาท
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          3.26 โครงการปรมบปรตุงซทอมแซมฝาบทอพมก   บรมเวณหนดาหอปลาบภู ท
ทอง หมภูทททท 3   บดานขนาย   งบประมาณ  26,000 บาท   
         3.27 โครงการปรมบปรตุงซทอมแซมฝาบทอพมก   บรมเวณดดานหลมงโรง
พยาบาลสทงเสรมมสตุขภาพตนาบลขนาย หมภูทททท 3 บดานขนาย  งบประมาณ  26,000  บาท
        3.28 โครงการปรม บปรตุงซทอมแซม ถนน คสล.  จนานวน 2 จตุด 
บรมเวณซอยดดานขดางโรงพยาบาลสทงเสรมมสตุขภาพ  ตนาบลขนาย หมภูทททท 3 บดานขนาย  งบ
ประมาณ  36,700  บาท
        3.29 โครงการกทอสรดางปรม บปรตุงซทอมแซม ถนน คสล.  บรมเวณ
ซอย  19 บดานเกทา  (ดดานหนดาซอย 23) 
หมภูทททท 2 บดานเกทา  งบประมาณ  37,300  บาท
        3.30 โครงการปรม บปรตุงซทอมแซม  เปลททยนฝาตระแกรงเหลปกเปปนฝา
ปมดเหลปกหลทอ   จนานวน 18  ฝา  
บรมเวณสามแยกดดานขดางโรงพยาบาลสทงเสรมมสตุขภาพตนาบลขนาย ถบงดดานหนดาหมภูทบดานกรท
นเพลส หมภูทททท 4             บดานโคกไผทนดอย งบประมาณ  137,000  บาท             
        3.31 โครงการปรม บปรตุงขยายผมว ถนน คสล.  จนานวน 2 ชทวง 
บรมเวณซอย  1 บดานเกทา 
(ซอยตรงขดามบดานนายเปลชดอง) หมภูทททท  2  บดานเกทา  งบประมาณ  57,300  บาท ดขาน
ไฟฟข า
       3.32 ขยายเขตระบบจนาหนทายแรงตนทาและไฟฟด าสาธารณะ จตุดททท 1  
หมภูทททท 1  ซอย 8  หมภูทททท 1 บดานเกาะ 
งบประมาณ  130,424.03  บาท
       3.33 ขยายเขตระบบจนาหนทายแรงตนทาและไฟฟด าสาธารณะ จตุดททท 3 
บดานขนาย ซอยบดานนางยวง 
หมภูทททท 3  บดานขนาย  งบประมาณ  20,295.47  บาท
      3.34 ขยายเขตระบบจนาหนทายแรงตนทาและไฟฟด าสาธารณะ จตุดททท 4 บดานบบง
พญาปราบ ซอย 33             
หมภูทททท 5   บดานบบงพญาปราบ  งบประมาณ  15,362.66  บาท

ซศสงผลททสไดข  คพอราษฎรในตตาบลบขานเกาะเดรนทางสทญจรไปมาอยสางสะดวกและ
มทการระบายนตข าอยสางรวดเรปวไมสเกรดนตข าทสวมขท ง 
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4. นโยบายดขานการเมพองและการบรรหาร

ผลงาน
4.1 ดนาเนมนการจม ดทนาโครงการอบรมสทงเสรมมการมทสทวนรทวมของ

ประชาชนในการจม ดทนา
แผนพมฒนาทดองถมทน    การสทงเสรมมความเขดมแขปงของชตุมชน การจมดประชาคมหมภูทบดาน 
ประชาคมตนาบล และสทงเสรมมความเขดมแขปงของชตุมชน โดยมทวมตถตุประสงคคใหดราษฎรใน
ตนาบลมท    สทวนรทวมในการพมฒนาตนาบลโดยไดดจมดทนาโครงการประชาคมหมภูทบดาน 6 ครม ดง
และโครงการประชาคมตนาบล 1 ครม ดง งบประมาณ  20,000 บาท(สองหมชทนบาทถดวน) 
ผลทททไดดรมบคชอราษฎรสทวนรทวมในการพมฒนาทดองถมทนถบงรดอยละ 75 

     4.2 ดนาเนมนการประชาสมมพมนธคขทาวสารและการดนาเนมนงานของ อบต.เพชทอ
ใหดประชาชนไดดรม บทราบขทาวสารจาก อบต. ตามหลมกการบรมหารกมจการบดานเมชองทททดท

     4.3 ดนาเนม นการจม ดทนาโครงการรณรงคคประชาสม มพม นธค สรด าง
จมตส นานบ กเพชท อการพม ฒนา
ประสมทธมภาพการบรมหารงานการคลมงขององคคกรปกครองสทวนทดองถมทน โดยมท
วมตถตุประสงคคเพชทอรณรงคคประชาสมมพมนธค  ใหดผภูดมทหนดาททททททจะตดองเสทยภาษทมทความรภูดความ
เขดาใจเกททยวกมบภาษทและคทาธรรมเนทยมอชทนๆพรดอมทม ดงยมนยอมและเตปมใจทททจะชนาระภาษท
และคทาธรรมเนทยมใหดองคคกรปกครองสทวนทดองถมทนและเพชทอเปปนฐานขดอมภูลภาษทและคทา
ธรรมเนทยมในการจมดเกปบรายไดด เปด าหมายคชอผภูดประกอบการในเขตตนาบลบดานเกาะ ใชด
งบประมาณ 30,000  บาท  (สามหมชทนบาทถดวน)  

     4.4  ดนาเนมนการจม ดทนาโครงการ ปรม บปรตุงระบบการใหดบรมการ
ประชาชนในการชนาระภาษท



และออกหนทวยบรมการรม บชนาระภาษท เคลชทอนทททสรดางจมตส นานบ กในการชนาระภาษททดองถมทน
เพชทอพม ฒนาประสมทธมภาพ  การจม ดเกปบรายไดด ฯลฯ  ใชดงบประมาณ 10,000 บาท
(หนบท งหมชทนบาทถดวน) 
      4.5 จมดทนาโครงการจมดตม ดงศภูนยคอมนเตอรคเนปตหมภูทบดาน(ระบบ WI-FI  
ชตุมชน ) เพชทอการศบกษาและการเรทยนรภูด ใชดงบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนหดา
หมชทนบาทถดวน)  

5. นโยบายดขานสาธารณสสุขและนท นทนาการ
ผลงาน
        5.1  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการพมฒนาศมกยภาพเครชอขทายสตุขภาพ ตนาบล

บดานเกาะ   พ.ศ. 2559    โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอเพมทมทมกษะความรภูดใหดแกทเครชอขทาย
สตุขภาพ ตนาบลบดานเกาะ   เพชทอใหดเครชอขทายสตุขภาพ ตนาบลบดานเกาะ   นนาความรภูดทททไดดรม บไป
ถทายทอดใหดแกทประชาชนในหมภูทบดานไดดโดยมทกลตุทมเปด าหมายเปปนเครชอขทายสตุขภาพ ตนาบล
บดานเกาะ   จ นานวน  200  คน  งบประมาณ   500,000 บาท   (หดาแสนบาทถดวน)  
ผลทททไดดคชอ เครชอขทายสตุขภาพ ตนาบลบดานเกาะ   มททมกษะความรภูดเพมทมมากขบดนและสามารถ
ถทายทอดความรภูดใหดกมบประชาชนในเขตรม บผมดชอบไดดและสามารถปฏมบมตมงานเปปนททมรทวม
กมบองคคการบรมหาร สทวนตนาบลบดานเกาะไดด

        5.2    ดนาเนมนการจมดทนาโครงการปด องกมนและควบคตุมโรคไขดเลชอดออก  
โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอลดการเสททยงตทอการเปปนโรคไขดเลชอดออกในตนาบลบดานเกาะ โดย
ซชดอ ทรายอะเบท กมบนนดายาพทนยตุง และซชดอเครชทองพทนหมอกควมน ใชดงบประมาณ  
120,000  บาท  (หนบท งแสนสองหมชทนบาทถดวน) 

        5.3  ดนาเนมนงานกองทตุนระบบหลมกประกมนสตุขภาพแหทงชาตมในระดมบทดอง
ถมทนพชดนทททองคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะโดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอสนม บสนตุนและสทง
เสรมมการจมดบรมการสาธารณสตุขของหนทวยบรมการหรชอสถานบรมการอชทนรวมทม ดงสถาน
บรมการทางเลชอก โดยเนดนการสรดางเสรมมสตุขภาพ การปด องโรค การฟชด นฟภู สมรรถภาพททท
จ นาเปปนตทอสตุขภาพและการดนารงชทวมตและเพชทอใหดเกมดการพมฒนาสตุขภาพของคน  ในพชดนททท
ขององคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะโดยการบรมหารจมดการอยทางมทสทวนรทวมของ
บตุคคลในพชดนทททองคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะ เปด าหมายคชอการดนาเนมนการจมดตม ดง
กองทตุนหลมกประกมนสตุขภาพแหทงชาตมในระดมบทดองถมทนหรชอพชดนทททองคคการบรมหารสทวน
ตนาบลบดานเกาะ งบประมาณ องคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะอตุดหนตุนงบประมาณ
เพชทอสมทบกองทตุน จนานวน   300,000  บาท   (สามแสนบาทถดวน) 
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5.4  อตุดหนตุนคทาดนาเนมนงานในการพมฒนางานสาธารณสตุขมภูลฐานในเขตพชดนททท
ชตุมชน/หมภูทบดาน โดยมทวมตถตุประสงคค
เพชทอสนม บสนตุนการดนาเนมนงานของอาสาสมมครสาธารณสตุขมภูลฐานประจนาหมภูทบดาน   ผลททท
ไดดคชออาสาสมมครสาธารณสตุขมภูลฐานประจนาหมภูทบดานสามารถดนาเนมนการอยทางมท
ประสมทธมภาพ



5.5   ดนาเนมนการจมดทนาโครงการสรดางเสรมมสตุขภาพดดวยการออกกนาลมงกาย To be 
Number One   โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอสนม บสนตุนใหด เดปก เยาวชน และประชาชน
ทม ทวไป รม กการออกกลมงกาย ผลทททไดดคชอเดปก เยาวชน และประชาชนทม ทวไป หมนมาออก
กนาลม งกายและใชดเวลาวทางในการออกกนาลม งกายมากขบดน งบประมาณ  10,000  บาท  
(หนบท งหมชทนบาทถดวน) 

6. นโยบายดขานการศศกษา ศาสนาและวทฒนธรรม
ผลงาน

6.1  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการสทงเสรมม สชบสานประเพณทลอยกระทง 
ประจนาปท งบประมาณ พ.ศ.  

2559   โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอธนารงสทงเสรมมวมฒนธรรมประเพณทไทย และแสดงความ
สนานบกคตุณของนนดาในแหลทงนนดาตทางๆโดยมทกลตุทมเปด าหมายคชอราษฎรในตนาบลบดานเกาะ  งบ
ประมาณ   200,000 บาท (สองแสนบาทถดวน)  

     6.2  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการวมนเดปกแหทงชาตม ประจนาปท งบประมาณ 
พ.ศ.  2559  โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอสทงเสรมมและสนม บสนตุนใหดเดปก และเยาวชนไดด
แสดงออกในสมทงดทงามตามความรภูดความสามารถของตนและเพชทอสทงเสรมมความสามมคคทในหมภูท
คณะ โดยมทกลตุทมเปด าหมายคชอเดปกและเยาวชนในตนาบลไมทนดอยกวทา   1,000 คน งบ
ประมาณ   200,000 บาท (สองแสนบาทถดวน)  

     6.3  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการอบรม สทงเสรมมสชบสาน และ
อนตุรม กษคประเพณทสงกรานตควมนผภูดสภูงอายตุ และวมนครอบครม วประจนาปท  2559  โดยจมด
กมจกรรมเปปนประเพณท   ยดอนยตุคและสทงเสรมมการปลตุกจมตส นานบกการใหดความสนาคมญแกท
สถาบมนครอบครม วใหดมทความรม กใครทกลมเกลทยวกมนและเพชทอ สนองนโยบายของรม ฐบาล
ในการรณรงคคสทงเสรมมสถาบมนครอบครม ว โดยมทกลตุทมเปด าหมายราษฎรในตนาบลบดานเกาะ 
งบประมาณ 200,000 บาท(สองแสนบาทถดวน)  
               6.4  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการฝบกอบรมสทงเสรมมวมฒนธรรมทดอง
ถมทนดนตรทไทย  โดยมทจตุดประสงคคเพชทอสทงเสรมมฟชด นฟภูอนตุรม กษคศมลปวมฒนธรรมภภูมมปม ญญา
ทดองถมทนดนตรทไทยใหดคงอยภู ทและถทายทอดสภู ทอนตุชนรตุทนหลมง โดยจมดหาวมทยากร(ครภูผภูด
สอน)ใหดเดปกหรชอเยาวชนในทดองถมทนเปด าหมายคชอเดปกและเยาวชนในตนาบลบดานเกาะททท
สนใจดนตรทไทย   งบประมาณ  95,000  บาท  (เกดาหมชทนหดาพมนบาทถดวน)
              6.5  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการสทงเสรมมกมจกรรม วมนมาฆบภูชา  วมน
วมสาขบภูชา  วมนอาสาฬบภูชา และวมนเขดาพรรษาประจนาปท  2559 โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอ
อนตุรม กษควมฒนธรรมประเพณททดองถมทนโดยการประกอบพมธทเวทยนเททยนและฟม งธรรมรทวมกมน
เปด าหมายคชอผภูดนนาชตุมชนและราษฎรในตนาบลบดานเกาะ งบประมาณ 40,000 บาท (สทท
หมชทนบาทถดวน)
               6.6  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการทททอทานหนม งสชอประจนาหมภูทบดาน 
ประจนาปท งบประมาณ เพชทอเปปนคทาใชดจทายเกททยวกมบการดนาเนมนการจมดหา จมดซชดอหรชอจมดจดาง 
หนม งสชอพมมพครายวมนและวารสารส นาหรม บทททอทานหนม งสชอประจนาหมภูทบดาน งบประมาณ  
80,000 บาท (แปดหมชทนบาทถดวน)



               6.7 ดนาเนมนการจมดทนาโครงการเพลงพชดนบดานสชบสานภภูมมปม ญญา 
ประจนาปท  2559 เพชทออนตุรม กษคมรดก ทางวมฒนธรรมของคนโคราชใหดแกทเยาวชนในทดอง
ถมทนและสนม บสนตุนสมาคมเพลงโคราช จมงหวมดนครราชสทมาไดดสอนนมกเรทยนในทดองถมทนจน
จนสามารถออกแสดงกมจกรรมภายนอกไดด งบประมาณ 40,000 บาท (สททหมชทนบาทถดวน)
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     6.8   อตุดหนตุนอาหารเสรมม(นม)โรงเรทยนในเขตพชดนททท(โรงเรทยนบบงพญา
ปราบ โรงเรทยนบดาน โคกไผท – ขนาย)  และศภูนยคพมฒนาเดปกเลปกองคคการบรมหารสทวน
ตนาบลบดานเกาะ โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอใหดเดปกนม กเรทยนทตุกคนไดดรม บประทานอาหาร 
เสรมม (นม)  อยทางทม ทวถบงตามนโยบายรม ฐบาล  งบประมาณ   552,200   บาท  (หดา
แสนหดาหมชทนสองพมนสองรดอยบาทถดวน)
               6.9  อตุดหนตุนอาหารกลางวมนเดปกนม กเรทยนในพชดนททท  โดยมทวมตถตุประสงคค
เพชทอใหดนม กเรทยนทตุกคนไดดรมบประทานอาหารกลางวมนอยทางทม ทวถบง  งบประมาณ  
269,800 บาท (สองแสนเกดาหมชทนแปดรดอยบาทถดวน)
7. นโยบายดขานทรท พยากรธรรมชาตรและสรสงแวดลขอม

ผลงาน  
7.1  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการประชาสมมพมนธครณรงคคสรดางจมตส นานบกใน

การกนาจมดขยะ มภูลฝอย  โดย
มทวมตถตุประสงคคเพชทอใหดประชาชนมทจมตส นานบกในการกนาจมดขยะมภูลฝอยเกมดความรทวมมชอ
ระหวทางองคคการบรมหารสทวนตนาบลและประชาชนในการจมดการปม ญหาสมทงแวดลดอมเพชทอ
นนาไปสภู ทความเปปนเมชองนทาอยภู ทงบประมาณ   5,000  บาท  (หดาพมนบาทถดวน)

     7.2  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการฝบกอบรมอาสาสมมครพมทมกษคสมทงแวดลดอม 
โดยมทวมตถตุประสงคคเพชทอใหดเยาวชนและประชาชนมทจมตส นานบกในการจมดการปม ญหาสมทง
แวดลดอมและรทวมกมนอนตุรม กษคสมทงแวดลดอมงบประมาณ  300,000  บาท  (สามแสน
บาทถดวน)

     7.3  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการสทงเสรมมการมทสทวนรทวมของชตุมชนในการ
คมดแยกขยะทททตดนทาง งบประมาณ  305,000  บาท  (สามแสนหดาพมนบาทถดวน)  
โดยรม บการสนม บสนตุนงบประมาณจากกระทรวงทรม พยากรธรรมชาตมและสมทงแวดลดอม
8. นโยบายดขานสวทสดรการและสทงคม

ผลงาน  



       8.1  โครงการสรดางหลมกประกมนรายไดดใหดแกทผภูดสภูงอายตุ  จ นานวน  1,161
ราย  งบประมาณ   9,132,200 บาท  (เกดาลดานหนบท งแสนสามหมชทนสองพมนสองรดอย
บาทถดวน)   เพชทอสงเคราะหคผภูดสภูงอายตุในตนาบลบดานเกาะ

       8.2  โครงการสนม บสนตุนการเสรมมสรดางสวมสดมการสมงคมใหดแกทคนพมการ
หรชอทตุกพลภาพ จนานวน 203 ราย งบประมาณ 1.984,800 บาท (หนบท งลดานเกดา
แสนแปดหมชทนสททพมนแปดรดอยบาทถดวน)  เพชทอสงเคราะหคผภูดพมการในตนาบลบดานเกาะ

       8.3  สงเคราะหคเบทดยยมงชทพผภูดปท วยเอดสค จ นานวน 8 ราย งบประมาณ 
40,000 บาท (สททหมชทนบาทถดวน)
9 นโยบายดขานการปข องกท นและบรรเทาสาธารณภท ย

ผลงาน  
          9.1  ดนาเนมนการจมดทนาโครงการลดอตุบมตมเหตตุทางถนน ชทวงวมนปท ใหมท

และวมนสงกรานตค  งบประมาณ 50,000 บาท  (หดาหมชทนบาทถดวน)
          9.2  ดนาเนมนการจมดซชดอพรดอมตมดตม ดงไฟกระพรมบโซลทารคเซล จนานวน 5  

จตุด  ใชดในงานปด องกมนและบรรเทาสาธารณภมย     งบประมาณ  100,000  บาท 
(หนบท งแสนบาทถดวน)

          9.3  จมดซชดอถม งดมบเพลมงเคมทชนมดแหดงขนาด 20 ปอนดค จนานวน  36  
ถมง     เพชทอปด องกมนและบรรเทาอมคคทภม ย  งบประมาณ 98,000 บาท (เกดาหมชทนแปดพมน
บาทถดวน)

        9.4  จม ดซชด อถม งนนดาอตุปโภค บรมโภค  แบบพลาสตมก  ขนาด 2,000 
ลมตร จนานวน 57  ถม ง  

ราคาถมงละ 7,800 บาท   งบประมาณ  450,000  บาท  เพชทอแกดไขและบรรเทา
ปม ญหาขาดแคลนนนดาอตุปโภคบรมโภค
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การนตาแผนพท ฒนาไปสมู สการปฏรบทตรขององคคการบรรหารสสวนตตาบลบขาน
เกาะ
                         การนนาแผนพมฒนาไปสภู ทการปฏมบมตมขององคคการบรมหารสทวนตนาบลบดาน
เกาะ แบทงเปปน 4 แนวทางดม งนทด

  1. องคคการบรมหารสทวนตนาบลดนาเนมนการเองโดยแปลงแนวทางการ
พมฒนาและโครงการในแผนพมฒนาตนาบลสามปท  นนาไปจมดทนาแผนงานงบประมาณหรชอ
ขดอบมญญมตมงบประมาณรายจทายประจนาปท  เพชทอปฏมบมตมใหดบรรลตุจตุดประสงคคของแผนงาน
โครงการ

   2.  การสนม บสนตุนใหดหนทวยงานราชการอชทนหรชอองคคกรปกครองสทวน
ทดองถมทนอชทน หรชอองคคกรเอกชนเปปนผภูดด นาเนมนงาน ในกรณททททองคคการบรมหารสทวนตนาบล
ไมทมทความพรดอมหรชอมทศมกยภาพเพทยงพอและมทหนทวยงานหรชอองคคกรอชทนมทศมกยภาพและ
มทความพรดอมทททจะดนาเนมนงานมากกวทา



   3.  การรทวมมชอกมบหนทวยงานหรชอองคคกรปกครองสทวนทดองถมทนอชทนหรชอ
องคคกรเอกชนอชทนในการดนาเนมนการในกรณททททปฏมบมตมงานตดองเกททยวพมนกมบหนทวยงาน
หรชอองคคกรอชทนโดยอาจดนาเนมนงานในรภูปแบบหตุดนสทวนสหการหรชอคณะทนางานหรชอคณะ
กรรมการ

  4.  การประสานหนทวยงานหรชอองคคกรปกครองสทวนทดองถมทนหรชอ
องคคกรเอกชนอชทนเปปนผภูดจมดสรรงบประมาณและการดนาเนมนการตามแผนงานเพชทอใหด
บรรลตุเปด าหมายตามแนวทางทททกนาหนดไวดในแผนพมฒนาตนาบลสามปท และแผน
ยตุทธศาสตรคการพมฒนาขององคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะ โดยผทานความเหปนชอบ
จากผภูดบรมหารทดองถมทนและคณะกรรมการพมฒนา และคณะกรรมการประสานการพมฒนา
และผภูดวทาราชการจมงหวมดนครราชสทมาตามลนาดมบ
หนสวยงานดตาเนรนการตามแผนยสุทธศาสตรคการพท ฒนา

กนาหนดหนทวยงานผภูดรม บผมดชอบในการดนาเนมนการตามยตุทธศาสตรคการ
พมฒนาโดยการกนากมบดภูแลของปลมดองคคการบรมหารสทวนตนาบลและผภูดบรมหาร  ดม งนทด

(1) สนานม กงานปลมดองคคการบรมหารสทวนตนาบล
(2) กองคลมง

   (3) กองชทาง
(4) กองการศบกษา ศาสนา และวมฒนธรรม
(5) กองสาธารณสตุขและสมทงแวดลดอม

สสวนททส  3
ยสุทธศาสตรค องคคกรปกครองสสวนทของถรสน

1. ความสทมพท นธคระหวสางแผนพท ฒนาระดท บมหภาค



  1.1 ยสุทธศาสตรคชาตร    คชอ  แมทบทหลมกทททเปปนกรอบชทดนนาการกนาหนดนโยบาย
และแผนตทางๆ เพชทอการ พมฒนาประเทศและการบรมหารราชการ การจมดสรรงบประมาณ
และทรม พยากร เพชทอบรรลตุวมตถตุประสงคค ความมม ทนคง มม ทงคม ทง ยม ทงยชนของประเทศและ
ประชาชน   โดยแบทงเปปน 6 ยตุทธศาสตรค  ดม งนทด
           1. ยสุทธศาสตรคดขานความมท สนคง 

(1) เสรมมสรดางความมม ทนคงของสถาบมนหลมกและการปกครอง
ระบอบประชาธมปไตยอมนมท

พระมหากษม ตรมยคทรงเปปนประมตุข 
(2) ปฏมรภูปกลไกการบรมหารประเทศและพมฒนาความมม ทนคง

ทางการเมชองขจมดคอรครม ปชม ทน
สรดางความเชชทอมม ทนในกระบวนการยตุตมธรรม 

(3) การรม กษาความมม ทนคงภายในและความสงบเรทยบรดอยภายใน
ตลอดจนการบรมหาร

จมดการความมม ทนคงชายแดนและชายฝม ท งทะเล 
(4) การพมฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรทวมมชอระหวทาง 

ประเทศทตุกระดมบ
และรม กษาดตุลยภาพความสมมพมนธคกมบประเทศมหาอนานาจ เพชทอปด องกมนและแกดไขปม ญหา
ความมม ทนคงรภูปแบบใหมท 

(5)การพมฒนาเสรมมสรดางศมกยภาพการผนบกกนาลม งปด องกมนประเทศ 
การรม กษาความสงบ

เรทยบรดอยภายในประเทศ สรดางความรทวมมชอกมบ ประเทศเพชทอนบดานและมมตรประเทศ    
(6) การพมฒนาระบบการเตรทยมพรดอมแหทงชาตมและระบบบรมหาร 

จมดการภมยพมบมตม รม กษา
ความมม ทนคงของฐานทรม พยากรธรรมชาตม สมทงแวดลดอม

(7) การปรม บกระบวนการทนางานของกลไกทททเกททยวขดองจากแนวดมทง
สภู ทแนวระนาบมากขบดน

          2. ยสุทธศาสตรคดขานการสรขางความสามารถในการแขสงขทน 
(1) การพมฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกมจ สทงเสรมมการคดา การลงทตุน

พมฒนาสภู ทชาตมการคดา 
                     (2) การพมฒนาภาคการผลมตและบรมการ เสรมมสรดางฐานการ

ผลมตเขดมแขปงยม ทงยชน และสทงเสรมมเกษตรกรรายยทอยสภู ทเกษตรยม ทงยชนเปปนมมตรกมบ สมทง
แวดลดอม

(3) การพมฒนาผภูดประกอบการและเศรษฐกมจชตุมชน พมฒนาทมกษะ ผภูด
ประกอบการ ยกระดมบ

ผลมตภาพแรงงานและพมฒนา SMEs สภู ทสากล 
(4) การพมฒนาพชดนทททเศรษฐกมจพมเศษและเมชอง พมฒนาเขต

เศรษฐกมจพมเศษ ชายแดน และ
พมฒนาระบบเมชองศภูนยคกลางความเจรมญ 



(5) การลงทตุนพมฒนาโครงสรดางพชดนฐาน ดดานการขนสทง ความ
มม ทนคงและพลมงงาน ระบบ

เทคโนโลยทสารสนเทศ และการวมจมย และพมฒนา 
(6) การเชชทอมโยงกมบภภูมมภาคและเศรษฐกมจโลก สรดางความเปปนหตุดน

สทวน การพมฒนากมบนานา
ประเทศ สทงเสรมมใหดไทยเปปนฐานของการประกอบ ธตุรกมจ ฯลฯ
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           3. ยสุทธศาสตรคดขานการพท ฒนาและเสรรมสรขางศทกยภาพคน

(1) พมฒนาศมกยภาพคนตลอดชทวงชทวมต
 (2) การยกระดมบการศบกษาและการเรทยนรภูดใหดมทคตุณภาพเททาเททยมและ
ทม ทวถบง 

(3) ปลภูกฝม งระเบทยบวมนม ย คตุณธรรม จรมยธรรม คทานมยมทททพบง
ประสงคค 

(4) การสรดางเสรมมใหดคนมทสตุขภาวะทททดท 
(5) การสรดางความอยภู ทดทมทสตุขของครอบครม วไทย

    4. ยสุทธศาสตรคดขานการสรขางโอกาสและความเสมอภาคและ เทสา
เททยมกทนทางสทงคม 

(1) สรดางความมม ทนคงและการลดความเหลชทอมลนดาทางเศรษฐกมจและ
สมงคม 

(2) พมฒนาระบบบรมการและระบบบรมหารจมดการสตุขภาพ 
(3) มทสภาพแวดลดอมและนวมตกรรมทททเอชดอตทอการดนารงชทวมตใน

สมงคมสภูงวมย 
(4) สรดางความเขดมแขปงของสถาบมนทางสมงคม ทตุนทางวมฒนธรรมและ

ความเขดมแขปงของชตุมชน 
(5) พมฒนาการสชทอสารมวลชนใหดเปปนกลไกในการสนม บสนตุนการ

พมฒนา
       5. ยสุทธศาสตรคดขานการสรขางการเตรบโตบนคสุณภาพชทวรตททส เปปนมรตร
กทบสรสงแวดลขอม

(1) จมดระบบอนตุรม กษค ฟชด นฟภูและปด องกมนการทนาลาย 
ทรม พยากรธรรมชาตม                   

(2) วางระบบบรมหารจมดการนนดาใหดมทประสมทธมภาพทม ดง 25 ลตุทมนนดา 
เนดนการ  ปรม บระบบการ



                                    บรมหารจมดการอตุทกภมย อยทางบภูรณาการ
(3) การพมฒนาและใชดพลมงงานทททเปปนมมตรกมบสมทงแวดลดอม
(4) การพมฒนาเมชองอตุตสาหกรรมเชมงนม เวศและเมชองทททเปปน มมตรกมบ

สมทงแวดลดอม 
(5) การรทวมลดปม ญหาโลกรดอนและปรม บตมวใหดพรดอมกมบการ 

เปลททยนแปลงสภาพภภูมมอากาศ 
(6) การใชดเครชทองมชอทางเศรษฐศาสตรคและนโยบายการคลมงเพชทอ

สมทงแวดลดอม 
     6. ยสุทธศาสตรคดขานการปรท บสมดสุลและพท ฒนาการบรรหาร จทดการ
ภาครท ฐ

(1) การปรม บปรตุงโครงสรดาง บทบาท ภารกมจของหนทวยงาน ภาครม ฐ
ใหดมทขนาดทททเหมาะสม 

(2) การวางระบบบรมหารราชการแบบบภูรณาการ
(3) การพมฒนาระบบบรมหารจมดการกนาลม งคนและพมฒนา บตุคลากร

ภาครม ฐ 
(4) การตทอตดานการทตุจรมตและประพฤตมมมชอบ 
(5) การปรม บปรตุงกฎหมายและระเบทยบตทาง ๆ 
(6) ใหดทมนสมมย เปปนธรรมและเปปนสากล
(7) พมฒนาระบบการใหดบรมการประชาชนของหนทวยงานภาครม ฐ
(8) ปรม บปรตุงการบรมหารจมดการรายไดดและรายจทายของภาครม ฐ
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   1.2 แผนพท ฒนาเศรษฐกรจและสทงคมแหสงชาตรฉบทบททส  12 
(พ.ศ.2560-2564)
           ยตุทธศาสตรคและแนวทางการพมฒนาสนาคมญ ส นาหรม บยตุทธศาสตรคและ
แนวทางการพมฒนาในแผนพมฒนาเศรษฐกมจและสมงคมฉบมบททท 12 ถภูก กนาหนดจาก
ยตุทธศาสตรคทม ดง 6 ดดานภายใตดยตุทธศาสตรคชาตม   20 ปท  และกนาหนดเปปนแนวทางในราย



ละเอทยดททท แสดงใหดเหปนถบงความสอดคลดองและการตอบสนองตทอเปด าหมายทททตดองบรรลตุ
ในระยะ ๕ ปท  ทททจะเปปนการวาง พชดนฐานทททสามารถสานตทอการพมฒนาในประเดปนสนาคมญ
ของประเทศในระยะตทอไปทททสนม บสนตุนเปด าหมายการ พมฒนาใหดเกมดความมม ทนคง มม ทงคม ทง 
และยม ทงยชน โดยใชดหลมกของปรม ชญาของเศรษฐกมจพอเพทยงนนาทาง ทม ดงนทด ภายใตด 
ยตุทธศาสตรคทม ดง 10 ในแผนพมฒนาฯ ฉบมบททท 12 ไดดกนาหนดแนวทางการพมฒนา
ครอบคลตุมรายละเอทยดททท ตอบสนองตทอจตุดเนดนประเดปนหลมกของการพมฒนาในระยะ 5 ปท
และมตุทงตทอยอดผลสมมฤทธมคในแผนพมฒนาฯ ฉบมบ ตทอ ๆ ไป โดยจะตดองตทอยอดใหดเกมด
ความตทอเนชท องของการขมบเคลชทอนการพมฒนาปม จจมยพชดนฐานและการแกดปม ญหา ส นาคมญททท
เปปนรากเหงดาของปม ญหาตทาง ๆ และประเดปนปฏมรภูปประเทศใหดลตุลทวง รวมทม ดงประเดปนรทวม
ทททมทความ เชชทอมโยงกมบหลากหลายประเดปนการพมฒนาทททจะนนาไปสภู ทการพมฒนาทททยม ทงยชนตทอ
เนชท องกมนไปตลอด 20 ปท  ยตุทธศาสตรคทททก นาหนดในแผนพมฒนาฯ ฉบมบททท 12 มทจนานวน 
10 ยตุทธศาสตรคซบทงมทรายละเอทยด มากกวทาในยตุทธศาสตรคชาตม  20 ปททม ดงนทด สทวนหนบท งเปปน
เพราะภายใตดสถานการณคทททมทการเปลททยนแปลงอยทาง ตทอเนชท องนม ดนเปปนการยากในการททท
จะกนาหนดยตุทธศาสตรคและแนวทางการพมฒนาในรายละเอทยดทททชมดเจนใน แผนพมฒนา
ระยะยาวเชทนยตุทธศาสตรคชาตมไดด ยตุทธศาสตรคและแนวทางการพมฒนาจนาเปปนตดองมทการ
กนาหนดและปรม บปรตุงใหดสอดคลดองกมบเงชทอนไขและปม จจมยแวดลดอมในชทวงเวลานม ดน ๆ  จบง
จะสามารถนนาไปปฏมบมตมไดดอยทางมท ประสมทธมภาพ ดดวยเหตตุดม งกลทาวยตุทธศาสตรคชาตมจบง
เปปนการกนาหนดกรอบทททเปปนประเดปนหลมกของการพมฒนา ประเทศทททครอบคลตุมมมตมตทางๆ 
ซบทงสะทดอนทม ดงในเรชทองการพมฒนาฐานการผลมตและบรมการ การพมฒนา กลตุทมเปด าหมาย 
และการพมฒนาในเรชทองกลไกและกฎระเบทยบ รวมทม ดงการพมฒนาทตุนมนตุษยค ภายใตดการ   
กนาหนด และการยบดหลมกการสนาคมญของการพมฒนา ดม งนม ดน ยตุทธศาสตรคการพมฒนาใน
แผนพมฒนาฯ ฉบมบททท 12   จบง ประกอบดดวยยตุทธศาสตรคชาตมทม ดง 6 ยตุทธศาสตรค ไดดแกท 
       1.1 ยตุทธศาสตรคดดานความมม ทนคง 
                     1.2 ยตุทธศาสตรคดดานการสรดางความสามารถในการแขทงขมน 
                     1.3 ยตุทธศาสตรคดดานการพมฒนาและเสรมมสรดางศมกยภาพคน

           1.4 ยตุทธศาสตรคดดานการสรดางโอกาสและความเสมอภาคและ เททาเททยม
กมนทางสมงคม 
           1.5 ยตุทธศาสตรคดดานการสรดางการเตมบโตบนคตุณภาพชทวมตททท เปปนมมตรกมบ
สมทงแวดลดอม 
           1.6 ยตุทธศาสตรคดดานการปรม บสมดตุลและพมฒนาการบรมหาร จมดการ
ภาครม ฐ

 และประกอบกมบอทก 4 ยตุทธศาสตรคทททมตุ ทงเนดนการพมฒนาพชดนฐานเชมงยตุทธศาสตรคและ
กลไกสนม บสนตุน ใหดการดนาเนมนยตุทธศาสตรคทม ดง 6 ดดานใหดสมมฤทธมคผล ประกอบดดวย 
                 1.7  ยตุทธศาสตรคการพมฒนาโครงสรดางพชดนฐาน และระบบโลจมสตม
กสค
                   1.8  ยตุทธศาสตรคการพมฒนาวมทยาศาสตรค เทคโนโลยท วมจมย และ
นวมตกรรม 
                     1.9  ยตุทธศาสตรค การพมฒนาภาค เมชอง และพชดนทททเศรษฐกมจ และ



                     1.10 ยตุทธศาสตรคความรทวมมชอระหวทางประเทศเพชทอการพมฒนา 
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    1.3  ยสุทธศาสตรการพท ฒนากลสุมจท งหวทด แผนพท ฒนากลสุมจท งหวทด
ภาคตะวทนออกเฉท ยงเหนพ อ
ตอนลาง 1 (นครราชสทมา ชท ยภมูมร บสุรทรท มย สสุรรนทร) ตนาแหนงทางยตุทธ
ศาสตรของกลตุมจมงหวมดในอนาคต คชอ 

1.  เปนศภูนยกลางเกษตรอตุตสาหกรรมและพลมงงานทดแทนทททส นาคมญของ
ภาคตะวมนออกเฉทยงเหนชอ 
       2. เปนแหลงการทองเทททยวเชมงนม เวศน อารยธรรมและไหม 
      3. เปนศภูนยกลางความเชชทอมโยงระบบ Logistic กระจายสมนคาใน
ภภูมมภาค และการคาชายแดน 
        4. เปนแหลงทรม พยากรธรรมชาตมทททสมบภูรณของภาคตะวมน
ออกเฉทยงเหนชอ และไดปรม บเปลททยนวมสมย

ทมศน “แหลงผลลตสลนคาเกษตรและอาหารปลอดภภ ย ศศูนยกลางผลลต
ภภ ณฑไหม และ การทองเทททยวอารยธรรมขอม”เปน“ศศูนยกลางเกษตร
ออุตสาหกรรม ทองเทททยวอารยธรรม Logistic และการคาชายแดน เชชทอม
โยงกลอุม
อาเซทยน”

เป    าประสงค    รวม
 1. เพชทอยกระดมบเกษตรอตุตสาหกรรมแปรรภูปอาหารตามมาตรฐานสากล

เขาสภูครม วโลก
 2. เพชทอเพมทมศมกยภาพทางเศรษฐกมจ ดานการทองเทททยวอารยธรรม และ

ไหม เชชทอมโยงกลตุมประเทศอาเซทยน
 3. เพชทอพมฒนาใหเปนศภูนยกลางความเชชทอมโยงระบบ Logistic 

และการกระจายสมนคาในภภูมมภาค
  และ ประเทศอาเซทยน 

ประเดปนยสุทธศาสตร (Strategies Issues) จตานวน 3 ดาน คชอ 
ประเดปนยสุทธศาสตร     ททส    1 เพรสมขทดความสามารถในการแขงขทนเกษตร

อสุตสาหกรรม และแปรรมูป
อาหารเขาสมูครท วโลก 



   เป    าประสงค 
1. ขาวหอมมะลมและผลมตภมณฑแปรรภูปไดมาตรฐานเปนทททยอมรมบทม ดง

ในประเทศและตางประเทศ 
         2. มมนสนาปะหลมงและผลมตภมณฑแปรรภูปอาหารและพลมงงาน
ทดแทน 
        3. สงเสรมมการปลภูกออยเขาสภูโรงงานอตุตสาหกรรมเพชทอ
ใหไดมาตรฐาน 
         4. สงเสรมมการเลทดยงปศตุสมตวเพชทอการคาในประเทศและกลตุม
ประเทศอาเซทยน 
 ประเดปนยสุทธศาสตร     ททส    2 ยกระดท บการบรรหารจทดการทองเททสยว 
อารยธรรม ไหม และการ

คาชายแดน เชพสอมโยง กลสุมประชาคมเศรษฐกรจอาเซทยน 
                      เป    าประสงค 

1. เพมทมขทดความสามารถในการแขงขมนการทองเทททยวทททมทคตุณภาพ และ
ไดมาตรฐานสากล
 ประเดปนยสุทธศาสตร     ททส    3 พท ฒนาระบบ Logistic เชพสอมโยงใน

ภมูมรภาคและประเทศอาเซทยน 
เป    าประสงค 
1. สรางความเชชทอมโยงการคมนาคมกระจายสมนคาและการคา
ชายแดน 
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1.4 ยสุทธศาสตรการพท ฒนาขององคคกรปกครองสสวนทของถรสนในเขต
จท งหวทดนครราชสทมา                                             
            1. ยสุทธศาสตรคการสานตสอแนวทางพระราชดตารร
                               แนวทาง



                                      1.1 ประสานและบรมหารการจมดการนนดา    ตามพระ
ราชดนารม สของพระบาทสมเดปจพระเจดาอยภู ทหม วฯ เมชทอปท  2538  เพชทอแกดไขและปด องกมน
ปม ญหาอตุทกภมยอยทางเปปนระบบ
                                      1.2 พมฒนาขตุดลอก คภูคลองและจมดสรดางแหลทงนนดา   
สงวนและเกปบกมกนนดาเพชทอการเกษตรเพชทอการอตุปโภคและบรมโภค  รวมทม ดงวางโครงการ
เพชทอแกดไขปม ญหานนดาททวมและนนดาแลดง
                                      1.3 พมฒนาชตุมชนและสมงคมตามแนวทางปรม ชญา
เศรษฐกมจพอเพทยง
                              2. ยสุทธศาสตรคดขานการพท ฒนาการศศกษา
                                  แนวทาง
  2.1 สทงเสรมมและพมฒนาระบบการศบกษาของโรงเรทยนใน
สมงกมดองคคการบรมหารสทวนจมงหวมดนครราชสทมา  ใหดเปปนไปตามมาตรฐานการศบกษา
  2.2 พมฒนาและเตรทยมบตุคลากรดดานการศบกษา (ครภู อาจารยค 
นม กเรทยน) ใหดเปปนผภูดมทคตุณภาพมททมกษะและศมกยภาพตามมาตรฐานสากล
  2.3 สนม บสนตุนใหดมทการนนาระบบเทคโนโลยทสารสนเทศมาใชด
เปปนเครชทองมชอและประกอบการศบกษา
  2.4 สนม บสนตุนศภูนยคคอมพมวเตอรคระดมบชตุมชนเพชทอเพมทมทมกษะ
ประชาชนในชตุมชน

3. ยสุทธศาสตรคดขานการพท ฒนาการเกษตร
   แนวทาง

  3.1 พมฒนา ปรม บปรตุงพมนธตุ คพชชและเมลปดพมนธตุ คพชชทททดทมทคตุณภาพ
เพชทอเกษตรกรจะไดดเพมทมผลผลมต  โดยสทงเสรมมใหดเกมดเกษตรอตุตสาหกรรม
  3.2 ลดตดนทตุนการผลมตและเพมทมมภูลคทาผลผลมตทางการเกษตร
  3.3 สนม บสนตุนการจมดตม ดงกองทตุนเพชทอเกษตรกรในหมภูทบดาน 
(อกม.)
  3.4 สทงเสรมมสนม บสนตุนการแปรรภูปสมนคดาทางการเกษตรอยทาง
มทคตุณภาพนเครชทองจมกรและเทคโนโลยทใหมท ๆ มาใชด  เพชทอเพมทมมภูลคทาสมนคดาและปรมมาณ
สมนคดาคตุณภาพ ในทดองถมทน
  3.5 สนม บสนตุนการทนาการเกษตรทางเลชอก 
  3.6 สทงเสรมมประชาชนในทดองถมทนใหดมทการเลทดยงสมตวค
เศรษฐกมจ  เพชทอการบรมโภคและเพชทอการอนตุรม กษค

4. ยสุทธศาสตรคดขานการพท ฒนาสทงคม
                              แนวทาง

4.1 สทงเสรมมและพมฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมภู ทบดาน
และชตุมชนใหดเขดมแขปงเพชทอเปปนผภูดนนาการพมฒนาชตุมชนและทดองถมทนทททมทคตุณภาพ
 4.2 สทงเสรมมโครงการพมฒนาระดมบหมภูทบดาน
  4.3 สทงเสรมม พมฒนาบทบาทและคตุณภาพชทวมตของสตรท ผภูดสภูง
อายตุ ผภูดพมการ และผภูดดดอยโอกาสโดยการจมดกมจกรรมทททเหมาะสมและดนาเนมนการใหดเกมด



กองทตุน หรชอจมดหางบประมาณเพชทอดนาเนมนการพมฒนาบทบาทและคตุณภาพชทวมตอยทางตทอ
เนชท อง
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 4.4 สทงเสรมมพมฒนาคตุณภาพและศมกยภาพตามความสามารถ
ของแรงงานในทดองถมทน
  4.5 ปด องกมนและแกดไขปม ญหาการเสพ  การผลมต   การ
จนาหนทายยาเสพตมดในทตุระดมบ
              4.6 ดนาเนมนการโครงการ เพชทอใหดบรมการประชาชน  และ
รม บทราบปม ญหา  อตุปสรรค และความตดองการของประชาชนในพชดนททท
                                       4.7 สทงเสรมมและประกาศเกทยรตมคตุณผภูดทททเปปนแบบ
อยทางทททดท  และสรดางคตุณประโยชนคตทอสมงคม สรดางชชทอเสทยงใหดแกทจม งหวมดนครราชสทมา

5. ยสุทธศาสตรคดขานการพท ฒนาสาธารณสสุข
                             แนวทาง

  5.1 พมฒนาศมกยภาพของอาสาสมมครสาธารณสตุข
หมภูทบดาน(อสม.)
  5.2 สทงเสรมมและสนม บสนตุนใหดการรม กษาพยาบาลประชาชนใน
ระดมบตนาบล หมภูทบดานและชตุมชนทททมทคตุณภาพและมาตรฐาน   เพชทอใหดประชาชนไดดรม บ
บรมการทททดท  ทม ทวถบงและทมนเหตตุการณค   โดยรทวมมชอกมบโรงพยาบาลสทงเสรมมสตุขภาพตนาบล
และหนทวยงานหรชอองคคกรทททเกททยวขดอง
  5.3 สทงเสรมมสตุขภาพและอนามมยของประชาชนในระดมบ
หมภูทบดานและชตุมชน   ใหดมทสตุขภาพแขปงแรง   โดยใหดการเรทยนรภูดการดภูแลสตุขภาพ   การ
ออกกนาลม งกาย  การปด องกมนโรค การใชดยาอยทางถภูกตดอง และการเขดารม บการตรวจสตุขภาพ
หรชอการรม บบรมการดดานสาธารณสตุขตามขม ดนตอนและวมธทการทางการแพทยค

6. ยสุทธศาสตรคดขานการพท ฒนาโครงสรขางพพขนฐาน
                              แนวทาง
                  6.1 สทงเสรมมสนม บสนตุนการวางระบบการพมฒนาดดาน
โครงสรดางคตุณภาพชทวมตพชดนฐาน ใหดสอดคลดองกมบความจนาเปปนและความตดองการของ
ประชาชนในการดนารงชทวมตอยทางพอเพทยง
                           6.2 กทอสรดาง ปรม บปรตุงเสดนทางการคมนาคมอยทางทม ทวถบง   
                           6.3 ประสาน   สนม บสนตุน  รทวมมชอกมบสทวนราชการ   และ
องคคกรปกครองสทวนทดองถมทนอชทนๆ เพชทอสนม บสนตุนเครชทองมชอ เครชทองจมกรกล ตลอดจนผภูด
ปฏมบมตมงานทททมทความ ชนานาญในการพมฒนาโครงสรดางพชดนฐาน
                           6.4  ประสานในการแกดไขปม ญหาความเดชอนรดอนของ
ประชาชนในดดานสาธารณภูปโภค



  6.5 ดนาเนมนการปรม บปรตุงระบบขนสทงในความรม บผมดชอบของ
องคคการบรมหารสทวนจมงหวมดนครราชสทมา เพชทอแกดไขปม ญหาการจราจร ความปลอดภมย
และความเปปนระเบทยบในการใหดบรมการแกทประชาชน

7. ยสุทธศาสตรคดขานการพท ฒนาการทสองเททสยว  ศาสนา-
วทฒนธรรมประเพณท   และกทฬา

    แนวทาง
                          7.1  พมฒนาฟชด นฟภูและสทงเสรมมกมจกรรมดดานศาสนา  
ศมลปวมฒนธรรมและประเพณทของชตุมชนทดองถมทนโคราช เพชทอการอนตุรม กษคสชบสานและ
เชชทอมโยงสภู ทกมจกรรมการททองเทททยว
  7.2 พมฒนาและฟชด นฟภูแหลทงททองเทททยวเดมม สรดางแหลทงททอง
เทททยวใหมท รวมทม ดงกมจกรรมดดานการททองเทททยว  และสมทงอนานวยความสะดวกตทางๆ  
กระตตุดนเศรษฐกมจ และสรดางรายไดดจากการททองเทททยวของจมงหวมดนครราชสทมาเพมทมขบดน  
  7.3 สนม บสนตุนและสทงเสรมมความสามารถของผภูดประกอบการ
ธตุรกมจททองเทททยว และสรดางเครชอขทาย เพชทอพมฒนาคตุณภาพสมนคดาและบรมการ  โดยการจมบคภูท
ธตุรกมจพมฒนาคตุณภาพสมนคดาและขยายตลาดสมนคดาทม ดงภายในประเทศ และตทางประเทศ
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7.4 สทงเสรมมและสนม บสนตุนกมจกรรมลานกทฬา และจมดการ
แขทงขมนกทฬาประเภทตทางๆ รวมถบงการสรดางความเปปนเลมศทางดดานกทฬา

8. ยสุทธศาสตรคดขานการบรรหารจทดการบขานเมพองททสดท
                              แนวทาง
  8.1  ปรมบปรตุงโครงสรดางการบรมหารงานขององคคการบรมหาร
สทวนจมงหวมดนครราชสทมา   เพชทอใหดรองรม บการปฏมบมตมภารกมจหนดาททท   ตามทททกฎหมาย
กนาหนดอยทางมทประสมทธมภาพ
  8.2 นนาระบบสารสนเทศมาใชดในการบรมหารงานภายใน
องคคกร  
  8.3 สนม บสนตุนบตุคลากรในสมงกมด ใหดไดดรม บการศบกษา อบรม  
การทนาวมจมย  เพมทมพภูนความรภูด เพชทอยกระดมบประสมทธมภาพ การทนางานใหดเกมดประสมทธมผล
ในการบรมการประชาชน และในการสชทอสารและรทวมมชอกมบประชาคมอาเซทยน
  8.4 บภูรณาการการจมดทนาแผนพมฒนาทดองถมทน  รทวมกมน
ระหวทางหนทวยงานภาครม ฐและเอกชนองคคกรปกครองสทวนทดองถมทน   เพชทอพมฒนาทดองถมทน 
สรดางประโยชนคสภูงสตุดแกทประชาชนในจมงหวมดนครราชสทมา  
  8.5 เปมดโอกาสใหดประชาชนไดดเขดามทสทวนรทวมในการกนาหนด
นโยบาย   และความตดองการ  ของประชาชนในการพมฒนาจมงหวมดนครราชสทมา
                                       8.6  เพมทมประสมทธมภาพในการปฏมบมตมราชการ



9. ยสุทธศาสตรคดขานการรท กษาความปลอดภท ยในชทวรตและ
ทรท พยคสรน 
                              แนวทาง
  9.1 สทงเสรมมและสนม บสนตุนการตมดตม ดงระบบเตชอนภมย
ธรรมชาตม และภม ยพมบมตมตทางๆ
  9.2 สทงเสรมมสนม บสนตุนและรทวมมชอกมบสทวนราชการ หนทวย
งาน  มภูลนมธมการกตุศลและองคคกรทททเกททยวขดองในการเตรทยมความพรดอมในการปด องกมนภมย 
และการชทวยเหลชอผภูดประสบภมย
  9.3 สทงเสรมมและสนม บสนตุนการตมดตม ดงระบบกลดองวงจรปมดใน
เขตชตุมชน และสถานทททส นาคมญ เพชทอสรดางความอบอตุ ทนใจ และความปลอดภมยในชทวมตและ
ทรม พยคสมนของประชาชน
  9.4 สนม บสนตุนการฝบกอบรมจมดตม ดงและอบรมฟชด นฟภูตนารวจบดาน
และอาสาสมมครปด องกมนภม ยฝท ายพลเรชอน (อปพร.) เพชทอเปปนกนาลม งสนม บสนตุนเจดาหนดาทททรม ฐ
และดภูแลรม กษาความปลอดภมยและการจราจรในชตุมชนหมภูทบดาน

10. ยสุทธศาสตรคดขานการอนสุ รท กษคทรท พยากรธรรมชาตร  และสรสง
แวดลขอม
                                แนวทาง
                               10.1 สทงเสรมมสนม บสนตุนและรทวมมชอกมบสทวนราชการ
องคคกรปกครองสทวนทดองถมทนภาคเอกชน ในการพมฒนาฟชด นฟภูและอนตุรม กษคแหลทงนนดา ลตุ ทม
นนดาล นาคลอง  และปท าไมดใหดมทความอตุดมสมบภูรณค
                              10.2 สทงเสรมมสนม บสนตุนและรทวมมชอกมบสทวนราชการ
องคคกรปกครองสทวนทดองถมทนและภาคเอกชน  ในการรณรงคคสรดางจมตส นานบก  เพชทอ
ปด องกมนและแกดไขปม ญหามลพมษและปม ญหาสมทงแวดลดอมของชตุมชนทดองถมทนทตุกระดมบ
    10.3  สทงเสรมมสนม บสนตุนและสรดางความรทวมมชอกมบสทวน
ราชการทททเกททยวขดอง  องคคกรปกครองสทวนทดองถมทน  ในการจมดทนาระบบกนาจมดขยะรวม  
เพชทอจมดการขยะมภูลฝอยและ  สมทงปฏมกภูลอยทางเปปนระบบ 
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2.ยสุทธศาสตรคและแนวทางการพท ฒนาขององคคการบรรหารสสวน

ตตาบลบขานเกาะ 
2.1  วรสทยทท ศนคการพท ฒนาองคคการบรรหารสสวนตตาบลบขานเกาะ  “ชตุมชนนทา

อยภู ทมทความเขดมแขปง สมทงแวดลดอมดท คนมทคตุณภาพและการบรมหารจมดการทททดทแบบมทสทวนรทวมจาก
ทตุกภาคสทวน”

2.2  ยสุทธศาสตรคการพท ฒนา
1.  ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาดขานโครงสรขางพพขนฐาน



     เปด าหมาย
           เพชทอกทอสรดางและซทอมบนารตุงโครงสรดางพชดนฐานในเขตองคคการ

บรมหารสทวนตนาบลใหดมทความสะดวกและมาตรฐาน เพชทอสนม บสนตุนยตุทธศาสตรคดดานอชทน ๆ 
ใหดประสบความสนาเรปจ โดยเฉพาะอยทางยมทง ดดานคมนาคมขนสทง ดดานความสงบเรทยบรดอย
และความสงบสตุขของประชาชนและดดานเศรษฐกมจ

           แนวทางการพมฒนา
     กทอสรดางโครงสรดางพชดนฐานทางดดานเศรษฐกมจใหดประชาชนไดดรม บการ

บรมการสาธารณะใหดความสะดวก และรวดเรปวขบดน  โดยเนดนการมทมาตรฐานและเกมด
ความยตุตมธรรมดมงนทด

     1.  กทอสรดางและปรม บปรตุงบนารตุงถนน สะพาน ทางเทดา ททอระบายนนดา
ใหดเปปนไปดดวยความสะดวก

     2.  กทอสรดางขยายเขตไฟฟด าและไฟฟด าสาธารณะ
     3.  กทอสรดางและขยายเขตการบรมการประปา
          ตมวชทดวมด
     1. จนานวนการกทอสรดางและปรม บปรตุงถนนทางระบายนนดา
     2.  จนานวนปรมมาณการขยายเขตไฟฟด าและไฟฟด าสาธารณะใหดครบทตุก
ครมวเรชอน
     3.  จนานวนปรมมาณการขยายเขตประปาใหดครบทตุกครม วเรชอน
2.  ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาดขานเศรษฐกรจ
     เปด าหมาย
     เพชทอสนม บสนตุนเสรมมสรดางความเขดมแขปงของชตุมชนทางเศรษฐกมจระดมบ

บตุคคล ครอบครม วและชตุมชนทดองถมทน โดยเฉพาะผลมตผลทางการเกษตรอมนทรทยคและการ
แปรรภูปสมนคดาทางการเกษตร ใหดมทความสามารถและทมกษะในการพมฒนาฝทมชอในการ
ผลมตเพมทมมภูลคทาของสมนคดาและสามารถขยายการตลาดไปสภู ทตลาดกลาง ซบทงเปปนไปตาม
ยตุทธศาสตรคการพมฒนาเกษตรอมนทรทยค และการแปรรภูปสมนคดาเกษตร และยตุทธศาสตรค
สรดางความสามารถในการแขทงขมนทางเศรษฐกมจและแกดไขปม ญหาความยากจนของ
จมงหวมดนครราชสทมา

     แนวทางการพมฒนา
     1.  สทงเสรมมศมกยภาพและขทดความสามารถในการเพมทมผลผลมต

ทางการเกษตร  อมนทรทยคและการแปรรภูปสมนคดาทางการเกษตรละการ
แปรรภูปสมนคดาทางการเกษตร

     2.  เสรมมสรดางและเพมทมทมกษะอาชทพของครม วเรชอนและกลตุทมอาชทพ
     3.  สรดางความตระหนม กแกทผภูดประกอบการและผภูดบรมโภค
     ตมวชทดวมด
     1.  จนานวนบตุคลากรทททมททมกษะในการผลมตผลทางเกษตรอมนทรทยค
     2.  จนานวนครม วเรชอนและกลตุทมอาชทพทททมททมกษะในการประกอบอาชทพ
     3.  จนานวนสถานประกอบการทททเพมทมขบดนอยทางมทระบบ
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3.  ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาคสุณภาพชทวรต
     เปด าหมาย
     เพชทอเสรมมสรดางทมกษะของคนภายในชตุมชนทม ดงทางดดานจมตใจ ดดานการ

ศบกษา 
ดดานสตุขภาพอนามมย ดดานสวมสดมการและสมงคม ดดานกทฬา  ใหดมทคตุณภาพและพบทงพาตนเอง
ไดด ซบทงเปปนไปตามแนวทางแผนพมฒนาเศรษฐกมจและสมงคมแหทงชาตมฉบมบททท10 (พ.ศ. 
2549 – 2554) 

     แนวทางการพมฒนา
     1.  การพมฒนาดดานคตุณธรรม จรมยธรรมและวมฒนธรรมประเพณททดอง

ถมทน
     2.  การพมฒนาและสทงเสรมมการศบกษา
     3.  การพมฒนาสทงเสรมมดดานสตุขภาพและอนามมย
     4.  การพมฒนาและสทงเสรมมดดานสวมสดมการชตุมชน
     5.  การพมฒนาและสมทงเสรมมดดานกทฬาและการนม นทนาการ

                       ตมวชทดวมด
     1.  จนานวนชตุมชนทททมทความสงบสตุขพบงปรารถนารทวมกมน
     2.  จนานวนประชาชนทททไดดรม บการศบกษาและศบกษาเพมทมขบดน
     3.  จนานวนประชาชนผภูดมทสตุขภาพรทางกายและสตุขภาพจมตดท

    4.  ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาดขานสรสงแวดลขอม
     เปด าหมาย
     เพชทอพมฒนาระบบการจมดการสมทงแวดลดอมอมนพบงปรารถนารทวมกมนไมทใหด

มทปม ญหาภายในชตุมชนซบทงเปปนไปตามแนวทางยตุทธศาสตรคพมฒนาจมงหวมด
     แนวทางการพมฒนา
     1.  สรดางจมตส นานบกและความตระหนม กในการจมดการทรม พยากรนนดาและ

สมทงแวดลดอม
     2.  สรดางจมตส นานบกและความตระหนม กของผภูดประกอบการและผภูด

บรมโภค.
     3.  การบรมหารจมดการและรณรงคคกนาจมดขยะมภูลฝอย
     ตมวชทดวมด
     1.  จนานวนของการอนตุรม กษคทรม พยากรนนดาและสมทงแวดลดอมใหดเกมด

ประโยชนคสภูงสตุด
     2.  จนานวนผภูดประกอบและผภูดบรมโภคไดดใหดความรทวมมชอ
     3.  จนานวนปรมมาณขยะมภูลฝอยทททใหดการบรมการลดนดอยลง



5.  ยสุทธศาสตรคการบรรหารจทดการบขานเมพองททสดท
     เปด าหมาย
     เพชทอสนม บสนตุนประชาชนทตุกภาคสทวนใหดมทสทวนรทวมในการพมฒนาและ

ตรวจสอบการทนางานของภาครม ฐและใหดบรรจตุแนวทางการดนาเนมนงานของจมงหวมด
นครราชสทมาตามยตุทธศาสตรคการบรมหารราชการใหดเปปนไปตามหลมกการบรมหารจมดการ
บดานเมชองทททดท

     แนวทางการพมฒนา
     1.  สทงเสรมมการมทสทวนรทวมของประชาชนและองคคกรทตุกภาคสทวนใน

การพมฒนาทางการเมชอง
                             และสมงคม

     2.  สทงเสรมมการเพมทมศมกยภาพของบตุคลากรและองคคกรใหดมทขทดความ
สามารถในการพมฒนา

     3.  สทงเสรมมการพมฒนาระบบการบรมการประชาชนตามมาตรฐาน
สากล (PSO) 

     4.  การพมฒนาและจมดระเบทยบของชตุมชนและสมงคม
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         ตมวชทดวมด
     1.  จนานวนผภูดมทสทวนรทวมในการพมฒนาทางการเมชองและสมงคม
     2.  จนานวนบตุคลากรและอตุปกรณคมทศมกยภาพในการบรมการประชาชน

เพมทมขบดน
     3.  สทงเสรมมการจมดการบรมการประชาชนสภู ทมาตรฐานสากล (PSO)
     4.  ความพบงพอใจของประชาชนผภูดใชดบรมการ
     6.  ยสุทธศาสตรคตามแผนการกระจายอตานาจใหขแกสองคคกร

ปกครองสสวนทของถรสนและตามแนวนโยบายของรท ฐบาล
     เปด าหมาย
     เพชทอสนม บสนตุนการกระจายอนานาจใหดแกทองคคกรปกครองสทวนทดองถมทน

ตามเจตนารมณคแหทงราชอาณาจมกรไทย พ.ศ.2540  โดยใหดองคคกรปกครองสทวนทดอง
ถมทนมทความเปปนอมสระในการกนาหนดนโยบายการปกครอง

     แนวทางการพมฒนา
     1.  การถทายโอนภารกมจการจมดการศบกษา
     2.  สทงเสรมมมาตรการปด องกมน เฝด าระวมงรม กษาบนาบมดผภูดเสททยงตมดยาเสพ

ตมดละรม กษาสภาพชตุมชนใหดเขดมแขปงอยทางยม ทงยชน
     3.  สทงเสรมมระบบความปลอดภมยในชทวมตและทรม พยคสมน ลดปม ญหา

ความรตุนแรงในครอบครม วอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภมย
     4.  สทงเสรมมโอกาสการเขดาถบงบรมการสาธารณสตุขตามนโยบายประกมน

สตุขภาพ 30 บาท   



    ตมวชทดวมด
          1.  จนานวนผภูดททมทความปลอดภมยในชทวมตและทรม พยคสมน

     2.  จนานวนผภูดทททมทโอกาสการเขดาถบงบรมการสาธารณสตุขตามนโยบายประกมน
สตุขภาพ 
2.3  นโยบายของคณะผมูขบรรหารทของถรสน

 นโยบายการพท ฒนาเรสงดสวน  (ภายใน 1 ปท )
                           1 ประกาศสงครามเพชทอเอาชนะยาเสพตมด 
                          2. แกดไขปม ญหานนดาททวมขมงและบรรเทาความเดชอดรดอนอมน
เนชท องจากอตุทกภมยหรชอภมยธรรมชาตม
                          3 เสรมมสรดางและจมดใหดมทความปลอดภมยในชทวมตและทรม พยคสมน
ของราษฎร
                           4  ปรม บปรตุงโครงสรดางการใหดบรมการและการบรมหารงานของ
องคคกร 
                      นโยบายการพท ฒนาระยะยาว (ภายใน 4 ปท )
                          1.นโยบายดดานพมฒนาเศรษฐกมจ
                          2.นโยบายดดานพมฒนาคตุณภาพชทวมต
                          3 นโยบายดดานโครงสรดางพชดนฐาน
                          4 นโยบายดดานการเมชองและการบรมหาร
                           5 นโยบายดดานสาธารณสตุขและนม นทนาการ
                          6 นโยบายดดานการศบกษา ศาสนาและวมฒนธรรม
                          7 นโยบายดดานทรม พยากรธรรมชาตมและสมทงแวดลดอม
                          8 นโยบายดดานสวมสดมการและสมงคม
                         9 นโยบายดดานการปด องกมนและบรรเทาสาธารณภมย
                   ภายใตข วรสทยทท ศนคในการพท ฒนา     “รทวมคลด     รทวมททา   
สรร างสรรคคพภ ฒนาตทาบล” 
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               3. การวรเคราะหคเพพสอพท ฒนาทของถรสน         
                        3.1  การวรเคราะหคสภาวะแวดลขอมภายนอกและภายใน
ขององคคการบรรหารสสวนตตาบลบขานเกาะ โดย   SWOT   Analysis

 จสุดแขปง  S: Strensth
- ประชากรมทคตุณภาพ  ชตุมชนเขดมแขปง
- เสดนทางสมญจรสะดวก
- ผภูดนนาชตุมชนมทความสามมคคท
- อบต.มทศมกยภาพเพทยงพอทททจะรองรม บการบรมการและแกดไขปม ญหา

ความเดชอดรดอน
- มทการรทวมมชอกมนระหวทาง  อบต.และหนทวยงานในพชดนททท



จสุดอสอน  W: Weakness
- บดานเรชอนแออมดหนาแนทน ขาดการวางระบบผมงเมชอง
- เปปนชตุมชนกบทงเมชอง ไมทสามารถรวมกลตุทมกมนเพชทอดนาเนมนการดดาน

เศรษฐกมจของชตุมชนในรภูปกลตุ ทมอาชทพอยทางเขดมแขปง
- เดปกและเยาวชนบางสทวนมทอมตราการไมทศบกษาตทอสภูง
-  บางสทวนเปปนชตุมชนบดานจมดสรร ขาดการรทวมมชอในกมจกรรมชตุมชน

โอกาส O: Opportunity
- จมงหวมดนครราชสทมา สามารถสนม บสนตุนงบประมาณใหดองคคกร

ปกครองสทวนทดองถมทนทททมทแผนงานโครงการตามแนวทาง
ยตุทธศาสตรคการพมฒนาจมงหวมด

- มทเสดนทางคมนาคมสายหลมกเชชทอมไปสภู ทภาคอทสานหลายจมงหวมด
- มทมหาวมทยาลมยวงษคชวลมตกตุล ซบทงเปปนมหาวมทยาลมยขนาดใหญทของ

ภาคอทสานตม ดงอยภู ท ทนาใหดธตุรกมจหอพมกและบดานเชทาขยายตมวอยทาง
รวดเรปว

ขขอจตากท ด  (T: Threat )
- มทความแตกตทางทางฐานะและสมงคมระหวทางชตุมชนเดมมกมบชตุมชน

บดานจมดสรร
- ไมทมทพชดนทททสาธารณะ
- มทปม ญหาแนวเขตการปกครองระหวทางองคคกรปกครองสทวนทดองถมทน
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3.2 การประเมรนสถานการณคสภาพแวดลขอมททส เกทสยวขของ
                         การนนาแผนพมฒนาไปสภู ทการปฏมบมตมขององคคการบรมหารสทวนตนาบลบดาน
เกาะ แบทงเปปน 4 แนวทางดม งนทด

  1. องคคการบรมหารสทวนตนาบลดนาเนมนการเองโดยแปลงแนวทางการ
พมฒนาและโครงการในแผนพมฒนาตนาบลสามปท  นนาไปจมดทนาแผนงานงบประมาณหรชอ



ขดอบมญญมตมงบประมาณรายจทายประจนาปท  เพชทอปฏมบมตมใหดบรรลตุจตุดประสงคคของแผนงาน
โครงการ

   2.  การสนม บสนตุนใหดหนทวยงานราชการอชทนหรชอองคคกรปกครองสทวน
ทดองถมทนอชทน หรชอองคคกรเอกชนเปปนผภูดด นาเนมนงาน ในกรณททททองคคการบรมหารสทวนตนาบล
ไมทมทความพรดอมหรชอมทศมกยภาพเพทยงพอและมทหนทวยงานหรชอองคคกรอชทนมทศมกยภาพและ
มทความพรดอมทททจะดนาเนมนงานมากกวทา

   3.  การรทวมมชอกมบหนทวยงานหรชอองคคกรปกครองสทวนทดองถมทนอชทนหรชอ
องคคกรเอกชนอชทนในการดนาเนมนการในกรณททททปฏมบมตมงานตดองเกททยวพมนกมบหนทวยงาน
หรชอองคคกรอชทนโดยอาจดนาเนมนงานในรภูปแบบหตุดนสทวนสหการหรชอคณะทนางานหรชอคณะ
กรรมการ

  4.  การประสานหนทวยงานหรชอองคคกรปกครองสทวนทดองถมทนหรชอ
องคคกรเอกชนอชทนเปปนผภูดจมดสรรงบประมาณและการดนาเนมนการตามแผนงานเพชทอใหด
บรรลตุเปด าหมายตามแนวทางทททกนาหนดไวดในแผนพมฒนาตนาบลสามปท และแผน
ยตุทธศาสตรคการพมฒนาขององคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะ โดยผทานความเหปนชอบ
จากผภูดบรมหารทดองถมทนและคณะกรรมการพมฒนา และคณะกรรมการประสานการพมฒนา
และผภูดวทาราชการจมงหวมดนครราชสทมาตามลนาดมบ
หนสวยงานดตาเนรนการตามแผนยสุทธศาสตรคการพท ฒนา

กนาหนดหนทวยงานผภูดรม บผมดชอบในการดนาเนมนการตามยตุทธศาสตรคการ
พมฒนาโดยการกนากมบดภูแลของปลมดองคคการบรมหารสทวนตนาบลและผภูดบรมหาร  ดม งนทด

(1) สนานม กงานปลมดองคคการบรมหารสทวนตนาบล
(2) กองคลมง

   (3) กองชทาง
(4) กองการศบกษา ศาสนา และวมฒนธรรม
(5) กองสาธารณสตุขและสมทงแวดลดอม

 การประเมรนผลการนตาแผนพท ฒนาสามปท ไปสมู สการปฏรบทตรในเชรงคสุณภาพ
                      จากการตมดตามและประเมมนผลแผนพมฒนาทดองถมทนประจนาปท   พบ
วทาเปปนไปตามเปด าหมายของแผนพมฒนาตนาบล และเปปนไปตามความตดองการของ
ประชาชนในทดองถมทน มทความคตุดมคทาและประชาชนไดดรม บประโยชนคอยทางทม ทวถบง 



แผนททสยสุทธศาสตรค

       
     

   แบบ ยท 
02

ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาขององคคการบรรหารสสวน
ตตาบลบขานเกาะ

“ชสุมชนนสาอยมู สมทความเขขมแขปง สรสงแวดลขอมดท คนมท
คสุณภาพและการบรรหารจทดการททสดทแบบมทสสวนรสวม

1.การพมฒนา
ชตุมชนใหดนทาอยภู ท
มทความเขดมแขปง 
โดยไดดรม บ
บรมการ
สาธารณะ
โครงสรดางพชดน

2 การกนาจมด
ขยะมภูลฝอย 
สมทงปฏมกภูลและ
มลภาวะสมทง
แวดลดอมทททมท
อยทางยม ทงยชน

3 สทงเสรมม
และพมฒนา
ศมกยภาพของ
คน 
ครอบครม ว
และชตุมชนใน
การพบทง

4 การ
พมฒนาระบบ
การบรมหาร
จมดการภาค
รม ฐทททมทและมท
สทวนรทวม
จากทตุกภาค

วรสทยทท ศนค

พท นธกรจ

.1  การไดดรม บ
บรมการดดาน
โครงสรดางพชดน
ฐานใหดมทความ
สะดวกและ

2 มลภาวะ
และสมทง
แวดลดอมไมท
เปปนมลพมษใหด
บดานเรชอนและ

3 ประชาชนมท
ศมกยภาพ มท
ความรภูดมทราย
ไดดเพทยงพอ
สามารถพบง

4 การ
บรมหาร
จมดการภาค
รม ฐทททดทแบบ
บภูรณาการ

1.  กทอสรดางและ
ปรม บปรตุงบนารตุงถนน 
สะพาน ทางเทดา ททอ
ระบายนนดาใหดเปปนไป
ดดวยความสะดวก
 2.  กทอสรดางขยาย
เขตไฟฟด าและไฟฟด า
สาธารณะ
3.  กทอสรดางและ
ขยายเขตการ
บรมการประปา

1.  สทงเสรมม
ศมกยภาพและขทด
ความสามารถใน
การเพมทมผลผลมต
ทางการเกษตร  
อมนทรทยคและการ
แปรรภูปสมนคดา
ทางการเกษตรละ
การแปรรภูปสมนคดา
ทางการเกษต i ร 
2.  เสรมมสรดางและ
เพมทมทมกษะอาชทพ
ของครม วเรชอนและ

 1.  การพมฒนาดดาน
คตุณธรรม จรมยธรรม
และวมฒนธรรม
ประเพณททดองถมทน
 2.  การพมฒนาและ
สทงเสรมมการศบกษา
 3.  การพมฒนาสทง
เสรมมดดานสตุขภาพและ
อนามมย
 4.  การพมฒนาและ
สทงเสรมมดดาน
สวมสดมการชตุมชน 
5.  การพมฒนาและ

   1.  สรดางจมตสนานบก
และความตระหนม ก
ในการจมดการ
ทรม พยากรนนดาและสมทง
แวดลดอม
 2.  การบนาบมดนน ดา
เสทย
 3.  การบรมหาร
จมดการและรณรงคค
กนาจมดขยะมภูลฝอย

1.สทงเสรมมการมทสทวน
รทวมของประชาชนและ
องคคกรทตุกภาคสทวนใน
การพมฒนาทางการเมชอ
และสมงคม
2.  สทงเสรมมการเพมทม
ศมกยภาพของบตุคลากร
และองคคกรใหดมทขทด
ความสามารถในการ
พมฒนา
 3.  สทงเสรมมการ
พมฒนาระบบการ
บรมการประชาชนตาม

1 ยตุทธศาสตรค
การพมฒนา
ดดาน
โครงสรดาง

2 ยตุทธศา
สตรคการ
พมฒนา
ดดาน

4.ยตุทธศาส
ตรคการ
พมฒนาดดาน
สมทง

3.ยตุทธศาส
ตรคการ
พมฒนาดดาน
ดดาน

5. 
ยตุทธศาสตรค
การบรมหาร
จมดการบดาน

6 
ยตุทธศาสตรค
ตาม
แผนการ

1.  การถทายโอนภารกมจ
การจมดการศบกษา
 2. สทงเสรมมมาตรการ
ปดองกมน เฝดาระวมงรมกษา
บนาบมดผภูดเสททยงตมดยาเสพตมดละ
รมกษาสภาพชตุมชนใหดเขดม
แขปงอยทางยม ทงยชน
3.  สทงเสรมมระบบความ
ปลอดภมยในชทวมตและ
ทรมพยคสมน ลดปม ญหาความ
รตุนแรงในครอบครมว
อาชญากรรมและบรรเทา
สาธารณภมย

เปข าประ
สงคค

ยสุทธศาส
ตรค

แนว
ทาง
การ

พท ฒน



สสวนททส  4
การนตาแผนพท ฒนาทของถรสนไปสมู สการปฏรบทตร

4.1  ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาและแผนงาน

ททส ยสุทธศาสตรค ดขาน แผนงาน หนสวยงาน
รท บผรดชอบ

หนสวยงาน
สนท บสนสุ น

1 ยตุทธศาสตรคการ
พมฒนาดดาน
โครงสรดางพชดนฐาน

กทอสรดางและปรม บปรตุ งบ นารตุ งถนน
สะพาน ทางเทดา ททอระบายนนดาใหด
เปปนไปดดวยความสะดวก

เคหะและชตุมชน กองชทาง ทตุกสทวนราชการ

กทอสรดางขยายเขตไฟฟด าและไฟฟด า
สาธารณะ

เคหะและชตุมชน กองชทาง ทตุกสทวนราชการ

กทอสรดางและขยายเขตการบรมการ
ประปา

เคหะและชตุมชน กองชทาง ทตุกสทวนราชการ

2 ยตุทธศาสตรคการ
พมฒนาดดานเศรษฐกมจ

สทงเสรมมศมกยภาพและขทดความ
สามารถในการเพมทมผลผลมต
ทางการเกษตร  อมนทรทยคและการ
แปรรภูปสมนคดาทางการเกษตรและ
การแปรรภูป

สรดางความเขดม
แขปงของชตุมชน

สนานม กงานปลมด ทตุกสทวนราชการ

 เสรมมสรดางและเพมทมทมกษะอาชทพ
ของครม วเรชอนและกลตุทมอาชทพ

สรดางความเขดม
แขปงของชตุมชน

สนานม กงานปลมด ทตุกสทวนราชการ

สรดางความตระหนม กแกทผภูดประกอบ
การและผภูดบรมโภค

บรมหารงานคลมง กองคลมง ทตุกสทวนราชการ

3 ยตุทธศาสตรคการพมฒนา
ดดานดดานคตุณภาพชทวมต

การพมฒนาดดานคตุณธรรม 
จรมยธรรมและวมฒนธรรม
ประเพณททดองถมทน

ศาสนา 
วมฒนธรรมและ
นม นทนาการ

กองการศบกษาฯ ทตุกสทวนราชการ

การพมฒนาและสทงเสรมมการศบกษา การศบกษา กองการศบกษาฯ ทตุกสทวนราชการ
การพมฒนาสทงเสรมมดดานสตุขภาพ
และอนามมย

สาธารณสตุข กองสาธารณ
สตุขฯ

ทตุกสทวนราชการ

การพมฒนาและสทงเสรมมดดาน
สวมสดมการชตุมชน 

งบกลาง สนานม กงานปลมด ทตุกสทวนราชการ

 การพมฒนาและสทงเสรมมดดานกทฬา
และการนม นทนาการ

ศาสนา 
วมฒนธรรมและ
นม นทนาการ

กองการศบกษาฯ ทตุกสทวนราชการ

4 ยตุทธศาสตรคการ
พมฒนาดดานสมทง
แวดลดอม

สรดางจมตสนานบกและความตระหนม ก
ในการจมดการทรม พยากรนนดาและ
สมทงแวดลดอม

เคหะและชตุมชน กองสาธารณ
สตุขฯ

ทตุกสทวนราชการ

การบนาบมดนนดาเสทย เคหะและชตุมชน กองสาธารณ
สตุขฯ

ทตุกสทวนราชการ

การบรมหารจมดการและรณรงคค
กนาจมดขยะมภูลฝอย

เคหะและชตุมชน กองสาธารณ
สตุขฯ

ทตุกสทวนราชการ

5 ยตุทธศาสตรคการบรมหาร
จมดการบดานเมชองททท

.สทงเสรมมการมทสทวนรทวมของ
ประชาชนและองคคกรทตุกภาคสทวน
ในการพมฒนาทางการเมชอ และ
สมงคม

สรดางความเขดม
แขปงของชตุมชน

สนานม กงานปลมด ทตุกสทวนราชการ

สทงเสรมมการเพมทมศมกยภาพของ บรมหารทม ทวไป สนานม กงานปลมด ทตุกสทวนราชการ



บตุคลากรและองคคกรใหดมทขทดความ
สามารถในการพมฒนา

บรมหารงานคลมง กองคลมง

 สทงเสรมมการพมฒนาระบบการ
บรมการประชาชนตามมาตรฐาน
สากล (PSO)

บรมหารทม ทวไป ทตุกสทวนราชการ ทตุกสทวนราชการ

.การพมฒนาและจมดระเบทยบของ
ชตุมชนและสมงคม

รม กษาความสงบ
ภายใน

สนานม กงานปลมด ทตุกสทวนราชการ

6 ยตุทธศาสตรคตาม
แผนการกระจาย
อนานาจฯ

การถทายโอนภารกมจการจมดการศบกษา การศบกษา กองการศบกษาฯ ทตุกสทวนราชการ
สทงเสรมมมาตรการปดองกมน เฝดาระวมง
รมกษาบนาบมดผภูดเสททยงตมดยาเสพตมดละ
รมกษาสภาพชตุมชนใหดเขดมแขปงอยทาง
ยม ทงยชน

สรดางความเขดม
แขปงของชตุมชน

สนานม กงานปลมด ทตุกสทวนราชการ

สทงเสรมมระบบความปลอดภมยในชทวมต
และทรมพยคสมน ลดปม ญหาความรตุนแรง
ในครอบครมวอาชญากรรมและ
บรรเทาสาธารณภมย

รม กษาความสงบ
ภายใน

สนานม กงานปลมด ทตุกสทวนราชการ

 สทงเสรมมโอกาสการเขดาถบงบรมการ
สาธารณสตุขตามนโยบายประกมน
สตุขภาพ 30 บาท   

งบกลาง กองสาธารณ
สตุขฯ

ทตุกสทวนราชการ

สสวนททส  5
การตรดตามและประเมรนผล

                       เนชท องดดวย    การตมดตามและประเมมนผลโครงการเปปน
หนดาททททททส นาคมญอยทางหนบท งในการดนาเนมนงานพมฒนาองคคกรปกครองสทวนทดองถมทน ดม งนม ดน
องคคกรปกครองสทวนทดองถมทนจบงจนาเปปนตดองมทองคคกรทททท นาหนดาทททตมดตามและประเมมนผล
การพมฒนา 

                        สนาหรม บการตมดตามและประเมมนผลแผนพม ฒนาของ
องคคกรปกครองสทวนทดองถมทนนม ดน ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วทาดดวยการจม ดทนาและ
ประสานแผนพมฒนาขององคคกรปกครองสทวนทดองถมทน พ.ศ. 2546 หมวด 6 ขดอ 38
ไดดกนาหนดองคคประกอบของของคณะกรรมการตมดตามและประเมมนผลแผนพมฒนาทดอง
ถมทน ซบทงมทประธานสภาทดองถมทนเปปนประธาน (ในฐานะทททสภาทดองถมทนมทหนดาทททในการกนากมบ
ดภูแลตรวจสอบ ตมดตามการปฏมบม ตมงานของฝท ายบรมหาร) และคณะกรรมการฯประกอบ
จากหลายฝท ายดดวยกมน ทม ดงองคคกรปกครองสทวนทดองถมทน ประชาคม หนทวยงานทททเกททยวขดอง
ผภูดแทนฝท ายบรมหาร รวมทม ดงผภูดทรงคตุณวตุฒม ทททสภาทดองถมทนคมดเลชอก ซบทงการทททคณะกรรมการ
มาจากหนทวยงานหลายฝท ายนทด จะทนาใหดการตมดตามและประเมมนผลเปป นไปอยทางมท
ประสมทธมภาพ และผลของการประเมมนสามารถวมดผลบรรลตุและวมดความสนาเรปจของ
โครงการเพชทอนนาไปใชดในการแกดไขหรชอปรม บปรตุงการปฏมบมตมงานของโครงการไดดอยทาง
แทดจรมง
4.1  กรอบและแนวทางในการตรดตามประเมรนผล



                         ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย ดม งกลทาว ขดอ 39 ไดดกนาหนด
อนานาจหนดาทททของคณะกรรมการตมดตามและประเมมนผลแผนพมฒนาขององคคกร
ปกครองสทวนทดองถมทนไวด   ดม งนทด

1)กนาหนดแนวทาง วมธทการในการตมดตามและประเมมนผลแผนพมฒนา
2)ดนาเนมนการตมดตามและประเมมนผลแผนพมฒนา
3)รายงานผลและเสนอความเหปนซบทงไดดจากการตมดตามและประเมมนผลแผน

พมฒนาตทอสภาทดองถมทน ผภูดบรมหารทดองถมทน คณะกรรมการพมฒนาทดองถมทนและ
ประกาศผลการตมดตามและประเมมนผลแผนพมฒนาใหดประชาชนในทดองถมทน
ทราบโดยทม ทวกมน อยทางนดอยปท ละหนบท งครม ดงภายในเดชอนธมนวาคมของทตุกปท  ทม ดงนทด  
ใหดตมดประกาศโดยเปมดเผยไมทนดอยกวทาสามสมบวมน

4)แตทงตม ดงคณะอนตุกรรมการหรชอคณะทนางานเพชทอชทวยปฏมบมตมตามทททเหปนสมควร
การตรดตามและประเมรนผลแผนยสุทธศาสตรคและแผนสทสปท

จตุดมตุทงหมายสนาคมญของการประเมมนผลแผนยตุทธศาสตรคนม ดน คชอ การประเมมนวทามท
การนนาแผนยตุทธศาสตรคไปปฏมบมตมอยทางแทดจรมงเพทยงใด และไดดผลเปปนอยทางไรเพชทอทททจะ
สามารถวมดความสมมฤทธมคผลของแผนยตุทธศาสตรคไดด ในขณะเดทยวกมนกปสามารถเกปบ
รวบรวมขดอมภูลเพชทอใชดเปปนสมมตุตมฐานในการจมดทนาแผนยตุทธศาสตรคฉบมบตทอไปไดด ดม งนม ดน 
การทททจะประเมมนผลแผนยตุทธศาสตรคการพมฒนาในภาพรวมไดด จ นาเปปนตดองประเมมนผล
การปฏมบมตมในแตทละแนวทาง การพมฒนากทอน เพชทอนนาไปสภู ทการวมดความสนาเรปจของ
ยตุทธศาสตรค ซบทงจะแสดงใหดเหปนไดดวทาการพมฒนาเปปนไปในแนวทางใด บรรลตุ
วมตถตุประสงคคของการพมฒนาทททยม ทงยชนและตอบสนองตทอวมสมยทมศนคหรชอไมท ดม งนม ดนในขม ดนตดน
องคคกรปกครองสทวนทดองถมทนจบงตดองตมดตามประเมมนผลแผนพมฒนาสททปท  ใหดไดดขดอมภูล ขดอ
เทปจจรมง อมนจะนนามาสภู ทบทสรตุปทททไมทบมดเบชอนจากผลการปฏมบมตมจรมงทททเกมดขบดน

4.2  ระเบทยบ วรธทการในการตรดตามและประเมรนผล
การตรดตาม (Evaluation)
การตมดตามนม ดน จะทนาใหดเราทราบไดดวทาขณะนทด ไดดมทการไดดมทการปฏมบม ตมตามแผน

ยตุทธศาสตรคหรชอแผนสามปท  ถบงระยะใดแลดว ซบทงเทคนมคอยทางงทายทททสามารถใชดเปปนเครชทอง
มชอในการตมดตามไดด เชทน Gant Chart ทททจะทนาใหดหนทวยงานสามารถตมดตามไดด
วทาการดนาเนมนการตามแผนยตุทธศาสตรคหรชอแผนสามปท มทการดนาเนมนการในชทวงใด ตรง
กนาหนดระยะเวลาทททกนาหนดไวดหรชอไมท แผนปฏมบมตมการกปจะเปปนเครชทองมชอส นาคมญในการ
ตมดตามผลการดนาเนมนงานดมงไดดกลทาวมาแลดว

การประเมรนผล (Evaluation)
การประเมมนผลแผนยตุทธศาสตรค จ นาเปปนตดองมทเกณฑคมาตรฐาน (Standard 

criteria) และตมวชทดวมด (Indicators) เพชทอใชดเปปนกรอบในการประเมมนเพชทอใหดเกมด



ความชมดเจน เปปนระบบ มทมาตรฐานและเปปนทททยอมรม บ โดยประกอบดดวยเกณฑคทททส นาคมญ 
ใน 2 ระดมบ คชอเกณฑคการประเมมนหนทวยงาน และเกณฑคการประเมมนโครงการ ซบทงสรตุป
ไดดดม งนทด  
          เกณฑคมาตรฐานและตท วชทขวทดการประเมรนผลชององคคการบรรหารสสวน
ตตาบลบขานเกาะ

1  ตดองเปปนไปตามเปด าหมายของแผนพมฒนาตนาบล
2. ตดองเปปนไปตามความตดองการของประชาชนในทดองถมทน
3  ตดองเปปนไปตามเปด าหมายของแผนพมฒนา
4  มทความคตุดมคทาและประชาชนไดดรม บประโยชนคอยทางทม ทวถบง

4.3    เครพสองมพอในการตรดตามและประเมรนผล
1.  เอกสารทททเกททยวขดอง

          2.  แบบสอบถาม
          3   การสมงเกต
   

แผนพท ฒนาทของถรสนสทสปท
 (พ.ศ.2561 -2564)



องคคการบรรหารสสวนตตาบล
บขานเกาะ

อตาเภอเมพองนครราชสทมา
จท งหวทดนครราชสทมา



สารบทญ

 เรพสอง                    
หนข า

สทวนททท 1  สภาพทม ทวไปและขดอมภูลพชดนฐาน 1
สทวนททท 2 สรตุปผลการพมฒนาทดองถมทน         13
สทวนทท 3 ยตุทธศาสตรคขององคคกรปกครองสทวนทดองถมทน         20
สทวนททท 4.การนนาแผนพมฒนานทท ปท ไปสภู ทการปฏมบมตม                                         
33                                                  
สทวนททท 5 การการตมดตามและประเมมนผล                                      
119                     

   



คตานตา

ตามระเบทยบระเบทยบทรวงมหาดไทยวทาดดวยการจมดทนาและ
ประสานแผนพมฒนาขององคคกรปกครองสทวนทดองถมทนพ.ศ.2548 และแกดไข
เพมทมเตมม (ฉบมบททท 2) พ.ศ.2559 กนาหนดใหดองคคกรปกครองสทวนทดองถมทนจมด
ทนาแผนพมฒนาทดองถมทน ซบทงเปปนแผนพมฒนาเศรษฐกมจและสมงคมของทดองถมทนเพชทอ
เปปนการกนาหนดทมศทางและเปด าหมายในการพมฒนาทดองถมทนแตทละทดองถมทน ทม ดงนทด
ใหดสอดคลดองกมบสภาพปม ญหา ความตดองการและศมกยภาพของแตทละทดองถมทน
และสอดประสานยตุทธศาสตรคการพม ฒนาและแนวทางการพม ฒนาของ
องคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะทททมทเปด าหมายภายใน 4 ปท เพชทอใหดการ
ดนาเนมนการเปปนไปตามแผนการพมฒนาทดองถมทนจบงตดองจมดทนาแผนพมฒนาตนาบล
สททปท เพชทอใหดยตุทธศาสตรคบรรลตุเปด าหมาย

องคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะ ไดดดนาเนมนการจมดทนาแผน
พมฒนาองคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะสททปท  (พ.ศ.2561-2564) เพชทอ
เปปนแผนพมฒนาตนาบลเพชทอใหดยตุทธศาสตรคการพมฒนาบรรลตุเปด าหมายและ
วมตถตุประสงคคในการพมฒนาและเปปนแนวทางในการจมดทนาแผนงานงบ
ประมาณหรชองบประมาณรายจทายประจนาปท และแผนการดนาเนมนงานตทอไป

องคคการบรมหารสทวนตนาบลบดานเกาะ



ภาคผนวก



ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาดขานโครงสรขางพพขนฐาน

พท นธกรจ              การพมฒนาชตุมชนใหดนทาอยภู ทมทความเขดมแขปง โดยไดดรม บบรมการ
สาธารณะโครงสรดางพชดนฐาน ทททจ นาเปปน เพชทอรองรม บขยายตมวของชตุมชนและเศรษฐกมจ

เปข าประสงคค         การไดดรม บบรมการดดานโครงสรดางพชดนฐานใหดมทความสะดวกและเสมอ
ภาค

ตท วชทขวทดระดท บเปข าประสงคค

แนวทางการพท ฒนา ตท วชทขวทด

     1.  กทอสรดางและปรม บปรตุงบนารตุงถนน 
สะพาน ทางเทดา ททอระบายนนดาใหดเปปนไป
ดดวยความสะดวก

 1. จนานวนการกทอสรดางและปรม บปรตุงถนน
ทางระบายนนดา

     2.  กทอสรดางขยายเขตไฟฟด าและ
ไฟฟด าสาธารณะ

2.  จนานวนปรมมาณการขยายเขตไฟฟด าและ
ไฟฟด าสาธารณะใหดครบทตุกครมวเรชอน

     3.  กทอสรดางและขยายเขตการบรมการ
ประปา

3.  จนานวนปรมมาณการขยายเขตประปา
ใหดครบทตุกครม วเรชอน

หนสวยงานททสรท บผรดชอบ    กองชทาง



ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาดขานเศรษฐกรจ

พท นธกรจ              สทงเสรมมและพมฒนาศมกยภาพของคน ครอบครม วและชตุมชนในการพบทง
ตนเอง

เปข าประสงคค         ประชาชนมทศมกยภาพ มทความรภูดมทรายไดดเพทยงพอสามารถพบงตนเอง
ไดด

ตท วชทขวทดระดท บเปข าประสงคค

แนวทางการพท ฒนา ตท วชทขวทด

  1.  สทงเสรมมศมกยภาพและขทดความ
สามารถในการเพมทมผลผลมตทางการเกษตร
อมนทรทยคและการแปรรภูปสมนคดาทางการ
เกษตรละการแปรรภูปสมนคดาทางการเกษตร

1.  จนานวนบตุคลากรทททมททมกษะในการ
ผลมตผลทางเกษตรอมนทรทยค

 2.  เสรมมสรดางและเพมทมทมกษะอาชทพของ
ครม วเรชอนและกลตุทมอาชทพ

2.  จนานวนครม วเรชอนและกลตุทมอาชทพทททมท
ทมกษะในการประกอบอาชทพ

3.  สรดางความตระหนม กแกทผภูดประกอบการ 3.  จนานวนสถานประกอบการทททเพมทมขบดน



และผภูดบรมโภค อยทางมทระบบ

หนสวยงานททสรท บผรดชอบ    สนานม กงานปลมด   กองคลมง

ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาดขานคสุณภาพชทวรต

พท นธกรจ                   สทงเสรมมและพมฒนาศมกยภาพของคน ครอบครม วและชตุมชนในการ
พบทงตนเอง

เปข าประสงคค                เพชทอเสรมมสรดางทมกษะของคนภายในชตุมชนทม ดงทางดดานจมตใจ 
ดดานการศบกษา 
ดดานสตุขภาพอนามมย ดดานสวมสดมการและสมงคม ดดานกทฬา  ใหดมทคตุณภาพและพบทงพาตนเอง
ไดด ซบทงเปปนไปตามแนวทางแผนพมฒนาเศรษฐกมจและสมงคมแหทงชาตม

ตท วชทขวทดระดท บเปข าประสงคค



แนวทางการพท ฒนา ตท วชทขวทด

  1.  การพมฒนาดดานคตุณธรรม จรมยธรรม
และวมฒนธรรมประเพณททดองถมทน

1.  จนานวนชตุมชนทททมทความสงบสตุขพบง
ปรารถนารทวมกมน

2.  การพมฒนาและสทงเสรมมการศบกษา 2.  จนานวนประชาชนทททไดดรม บการศบกษา
และศบกษาเพมทมขบดน

3.  การพม ฒนาสทงเสรมมดดานสตุขภาพและ
อนามมย

3.  จนานวนประชาชนผภูดมทสตุขภาพรทางกาย
และสตุขภาพจมตดท

 4.  ก า ร พม ฒ น า แ ล ะ สท ง เ ส รม ม ดด า น
สวมสดมการชตุมชน

2.  จนานวนผภูดสภูงอายตุ ผภูดพมการ ผภูดตมดเชชดอ ผภูด
ดดอยโอกาสไดดรม บการชทวยเหลชอ

5.  การพมฒนาและสมทงเสรมมดดานกทฬาและ
การนม นทนาการ

3.  จนานวน เดปก เยาวชน และประชาชน
เลทนกทฬา

หนสวยงานททสรท บผรดชอบ    สนานม กงานปลมด   กองการศบกษา ฯ   กองสาธารณสตุขฯ

ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาดขานสรสงแวดลขอม



พท นธกรจ              การกนาจมดขยะมภูลฝอย สมทงปฏมกภูลและมลภาวะสมทงแวดลดอมทททมทอยทาง
ยม ทงยชน

เปข าประสงคค         มลภาวะและสมทงแวดลดอมไมทเปปนมลพมษใหดบดานเรชอนและชตุมชนนทา
อยภู ทอยทางสงบสตุข

ตท วชทขวทดระดท บเปข าประสงคค

แนวทางการพท ฒนา ตท วชทขวทด

1.  สรดางจมตส นานบกและความตระหนม กใน
การจมดการทรม พยากรนนดาและสมทงแวดลดอม

 1.  จนานวนของการอนตุรม กษคทรม พยากรนนดา
และสมทงแวดลดอมใหดเกมดประโยชนคสภูงสตุด

2.  สรดางจมตส นานบกและความตระหนม กของ
ผภูดประกอบการและผภูดบรมโภค.

  2.  จนานวนผภูดประกอบและผภูดบรมโภคไดด
ใหดความรทวมมชอ

3.  การบรมหารจมดการและรณรงคคกนาจมด
ขยะมภูลฝอย

3.  จนานวนปรมมาณขยะมภูลฝอยทททใหดการ
บรมการลดนดอยลง

หนสวยงานททสรท บผรดชอบ    กองสาธารณสตุขและสมทงแวดลดอม



ยสุทธศาสตรคการพท ฒนาดขานการบรรหารจทดการบขานเมพองททส
ดท

พท นธกรจ              การพมฒนาระบบการบรมหารจมดการภาครม ฐทททมทและมทสทวนรทวมจากทตุก
ภาคสทวน

เปข าประสงคค              เพชทอสนม บสนตุนประชาชนทตุกภาคสทวนใหดมทสทวนรทวมในการพมฒนา
และตรวจสอบการทนางานของภาครม ฐและใหดบรรจตุแนวทางการดนาเนมนงานของจมงหวมด
นครราชสทมาตามยตุทธศาสตรคการบรมหารราชการใหดเปปนไปตามหลมกการบรมหารจมดการ
บดานเมชองทททดท

ตท วชทขวทดระดท บเปข าประสงคค

แนวทางการพท ฒนา ตท วชทขวทด

 1.  สทงเสรมมการมทสทวนรทวมของประชาชน
และองคคกรทตุกภาคสทวนในการพมฒนา
ทางการเมชอง และสมงคม

 1.  จนานวนผภูดมทสทวนรทวมในการพมฒนา
ทางการเมชองและสมงคม

2.  สทงเสรมมการเพมทมศมกยภาพของ
บตุคลากรและองคคกรใหดมทขทดความสามารถ
ในการพมฒนา

 2.  จนานวนบตุคลากรและอตุปกรณคมท
ศมกยภาพในการบรมการประชาชนเพมทมขบดน

3.  สทงเสรมมการพมฒนาระบบการบรมการ
ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 

 3.  สทงเสรมมการจมดการบรมการประชาชน
สภู ทมาตรฐานสากล (PSO)

 4.  การพมฒนาและจมดระเบทยบของชตุมชน
และสมงคม

 4.  ความพบงพอใจของประชาชนผภูดใชด
บรมการ

หนสวยงานททสรท บผรดชอบ    ทตุกสทวนราชการ



ยสุทธศาสตรคตามแผนการกระจายอตานาจใหขแกส
องคคกรปกครองสสวนทของถรสนและตามแนวนโยบายของ

รท ฐบาล

พท นธกรจ              การพมฒนาระบบการบรมหารจมดการภาครม ฐทททมทและมทสทวนรทวมจากทตุก
ภาคสทวน

เปข าประสงคค         การพมฒนาระบบการบรมหารจมดการภาครม ฐทททมทและมทสทวนรทวมจากทตุก
ภาคสทวน

ตท วชทขวทดระดท บเปข าประสงคค

แนวทางการพท ฒนา ตท วชทขวทด
  1.  การถทายโอนภารกมจการจมดการ
ศบกษา

1.  จนานวนผภูดททมทความปลอดภมยในชทวมต
และทรม พยคสมน

 2.  สทงเสรมมมาตรการปด องกมน เฝด าระวมง
รม กษาบนาบมดผภูดเสททยงตมดยาเสพตมดละรม กษา
สภาพชตุมชนใหดเขดมแขปงอยทางยม ทงยชน

2.  จนานวนผภูดททมทความปลอดภมยในชทวมต
และทรม พยคสมน

  3.  สทงเสรมมระบบความปลอดภมยใน
ชทวมตและทรม พยคสมน ลดปม ญหาความรตุนแรง
ในครอบครม วอาชญากรรมและบรรเทา
สาธารณภมย

3.  จนานวนผภูดททมทความปลอดภมยในชทวมต
และทรม พยคสมน

 4.  สทงเสรมมโอกาสการเขดาถบงบรมการ  4  จนานวนผภูดทททมทโอกาสการเขดาถบงบรมการ



สาธารณสตุขตามนโยบายประกมนสตุขภาพ 
30 บาท   

สาธารณสตุขตามนโยบายประกมนสตุขภาพ 

หนสวยงานททสรท บผรดชอบ    สนานม กงานปลมด   กองการศบกษา ฯ   กองสาธารณสตุขฯ


	สารบัญ

