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สวนที่   1
บที่  น
1. ลักษณกษณะของแผนพัฒนาสามปีlHฒน ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ
แผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแเปีเป็นการแปลงแนการแปีเป็นการแปลงแลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาไปีเป็นการแปลงแสการปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตโดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบม!หลก#ดท!$%า
ภายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบใต(ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาหน)$งๆ จะม!แน%ทางการพัฒนาสฒนาได(มากก%าหน)$งแน%ทางและภายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบใต(แน%ทางการ
พัฒนาสฒนาหน)ง$ จะม!โ#รงการ/กจกรรม ได(มากก%าหน)ง$ โ#รงการ/กจกรรมท!$จะต(องน0ามาด0าเนนการเพัฒนาส1$อให(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรลตาม
%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#และเปีเป็นการแปลงแ3าหมายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบท!$ต(องการในแตละยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา4)$งจะม!ผลตอ%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง# เปีเป็นการแปลงแา3 หมายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ จดมง
หมายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบการพัฒนาสฒนาอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบางยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ$งยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ1น และ%สยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทศนในท!$สด
นอกจากน5น แผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแเปีเป็นการแปลงแนแผนท!$ม!#%ามสมพัฒนาสนธใกล(ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทดกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนงบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบจายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบปีเป็นการแปลงแระจ0า
ปีเป็นการแปลงแกลา%#1อ อง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น ใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(การ%างแผนพัฒนาสฒนาเปีเป็นการแปลงแนเ#ร1อ$ งม1อในการจดท0างบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบจายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ
ปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแ โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบน0าโ#รงการ/ กจกรรมจากแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ ในปีเป็นการแปลงแท!$จะจดท0างบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบจายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแ ไปีเป็นการแปลงแจดท0า
งบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณ เพัฒนาส1$อให( กระบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน%นการจดท0างบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณเปีเป็นการแปลงแนไปีเป็นการแปลงแด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ#%ามรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#อบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน และผานกระบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน%นการการม!ส%น
ร%มของปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทาชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทน
วสัยยทัศน์ทศน์ท้องถิ่ทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่
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โครงการ

-กจกรรมท!$ 1
-กจกรรมท!$ 2
-กจกรรมท!$ 3
-กจกรรมท!$ 4

-กจกรรมท!$ 1
-กจกรรมท!$ 2

-กจกรรมท!$ 1
-กจกรรมท!$ 2
-กจกรรมท!$ 3

ยทัศน์ทธศาสัยตร

-2นยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบามของแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแตามระเบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนกระทร%งมหาดไทยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ%าด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบการจดท0าและปีเป็นการแปลงแระสานแผน
พัฒนาสฒนาขององ#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น พัฒนาส.ศ. 2548 %า
“แผนพัฒนาสามปีlHฒน ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ” หมายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ2)ง แผนพัฒนาสามปีlHฒน เศรษฐก&จแลักษณะสงคมขององค)กรปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠกครองสวนที่  *อง
+&นที่  สอดคลักษณ*องกบแผน-.ที่  ธศ สตร)ก รพัฒนาสามปีlHฒน อนมลักษณกษณะเปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ1นก รก หนดร -ลักษณะเอ-ดแผนง นโครงก ร
พัฒนาสามปีlHฒน ที่  จดที่   ข45นส หรบปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠงบปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠระม ณแตลักษณะปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ 64งมคว มตอเน7องแลักษณะเปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ1นแผนก* วหน* ครอบคลักษณ.มระ-ะเวลักษณ
ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠโด-มก รที่  บที่  วนเพัฒนาสามปีlH7อปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠรบปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠร.งเปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ1นปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠระจ ที่  .กปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ
ดงน5น โ#รงการท!$บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรจอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบเฉพัฒนาสาะในแผนปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแแรกของห(%งระยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบะ
เ%ลาสามปีเป็นการแปลงแน5น #%รม!สภาพัฒนาส#%ามพัฒนาสร(อมอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบางน(อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ 2 ปีเป็นการแปลงแระการ #1อ
1. ม!#%ามแนนอนของกจกรรมท!$จะด0าเนนการ โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ#%รม!การปีเป็นการแปลงแระเมน2)ง#%ามเปีเป็นการแปลงแนไปีเป็นการแปลงแได(ของ
โ#รงการ /กจกรรม ร%มท5งผลปีเป็นการแปลงแระโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทนสาธารณะท!$จะได(รบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนจากโ#รงการ/กจกรรม
2. กจกรรมท!$อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในแผนปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแแรกของห(%งระยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบะเ%ลาสามปีเป็นการแปลงแ #%รม!#%ามพัฒนาสร(อมในเร1$องรปีเป็นการแปลงแ
แบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน และรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบละเอ!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบดทางเท#น#พัฒนาสอสม#%ร เพัฒนาส1$อให(สามาร2ก0าหนดรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบการในแผนพัฒนาสฒนาท!$จะน0าไปีเป็นการแปลงแใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(จดท0า งบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน
ปีเป็นการแปลงแระมาณรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบจายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแได(ตอไปีเป็นการแปลงแ
แผนพัฒนาสามปีlHฒน ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ ม!ลกษณะก%(างๆ ดงตอไปีเป็นการแปลงแน!5
1. เปีเป็นการแปลงแนเอกสารท!$แสดง#%ามสอด#ล(องกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา
2. เปีเป็นการแปลงแนเอกสารท!$แสดงแน%ทางการพัฒนาสฒนาและ%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของแน%ทางการพัฒนาสฒนาท!$ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทดเจน
และม!ลกษณะเฉพัฒนาสาะเจาะจงท!$ด0าเนนการ
3. เปีเป็นการแปลงแนเอกสารท!$แสดงโ#รงการ/กจกรรมการพัฒนาสฒนาท!$จะด0าเนนการเปีเป็นการแปลงแนห(%งระยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบะเ%ลาสามปีเป็นการแปลงแ
4. เปีเป็นการแปลงแนเอกสารท!$จะแสดง#%ามเชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท1$อมโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงระห%างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนากบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนงบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณ
รายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบจายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแ
2. วต+.ปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠระสงค)ของแผน
1. เพัฒนาส1$อแสดง#%ามสมพัฒนาสนธเชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท1$อมโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงและสอด#ล(องกนระห%างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาและการจดท0า
งบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบจายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแ
2. เพัฒนาส1$อแสดงแน%ทางการพัฒนาสฒนาในชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%งสามปีเป็นการแปลงแท!$ม!#%ามสอด#ล(องและสามาร2สนองตอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตร
การพัฒนาสฒนาอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบางม!ปีเป็นการแปลงแระสทธภาพัฒนาส
3. เปีเป็นการแปลงแนการจดเตร!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบมโ#รงการพัฒนาสฒนาตางๆ ให(อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในลกษณะท!$พัฒนาสร(อมจะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรลในเอกสารงบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณ
ปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแ และน0าไปีเป็นการแปลงแปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตได(ทนท!เม1$อได(รบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนงบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณ

-33. ข5นตอนก รจดที่   แผนพัฒนาสามปีlHฒน ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ
จากระเบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนกระทร%งมหาดไทยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ%าด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาขององ#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น พัฒนาส.ศ. 2548
(หมวด 3 ข*อ 17) ได(ก0าหนดให(อง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแโดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบม!ขน5 ตอนด0าเนนการดงน!5
(1) คณะกรรมุ่งการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่รวมุ่งกบประชาคมุ่งทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่ ก(าหน์ท้องถิ่ดประเด*น์ท้องถิ่ห+กการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าให
สัยอดค+องกบวสัยยทัศน์ทศน์ท้องถิ่ พัฒนา@ށ܄น์ท้องถิ่ธกจ แ+ะจดมุ่งงหมุ่งายเพัฒนา@ށ܄-อการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าใน์ท้องถิ่แผน์ท้องถิ่ยทัศน์ทธศาสัยตรการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่า รวมุ่งทัศน์ท/งสัยอดค+อง
กบป0ญหา ความุ่งตองการของประชาคมุ่งแ+ะชมุ่งชน์ท้องถิ่ โดยใหน์ท้องถิ่(าขอมุ่ง3+พัฒนา@ށ܄-/น์ท้องถิ่ฐาน์ท้องถิ่ใน์ท้องถิ่การพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าจากหน์ท้องถิ่วยงาน์ท้องถิ่ตางๆ
แ+ะขอมุ่ง3+ใน์ท้องถิ่แผน์ท้องถิ่ชมุ่งชน์ท้องถิ่มุ่งาพัฒนา@ށ܄จารณาประกอบการจดทัศน์ท(าแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6
(2) คณะกรรมุ่งการสัยน์ท้องถิ่บสัยน์ท้องถิ่น์ท้องถิ่การจดทัศน์ท(าแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่รวบรวมุ่งประเด*น์ท้องถิ่ห+กการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่า
ป0ญหา ความุ่งตองการ แ+ะขอมุ่ง3+น์ท้องถิ่(ามุ่งาจดทัศน์ท(ารางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6 แ+วเสัยน์ท้องถิ่อคณะกรรมุ่งการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่
(3) คณะกรรมุ่งการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄จารณารางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6เพัฒนา@ށ܄-อเสัยน์ท้องถิ่อผ3บรหารทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่
(4) ผ3บรหารทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄จารณาอน์ท้องถิ่มุ่งตรางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6แ+ะประกาศใชแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6
สัย(าหรบองคการบรหารสัยวน์ท้องถิ่ต(าบ+ใหผ3บรหารทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่เสัยน์ท้องถิ่อรางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6ตอสัยภาองคการ
บรหารสัยวน์ท้องถิ่ต(าบ+เพัฒนา@ށ܄-อใหความุ่งเห*น์ท้องถิ่ชอบกอน์ท้องถิ่แ+วผ3บรหารทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่จ;งพัฒนา@ށ܄จารณาอน์ท้องถิ่มุ่งตแ+ะประกาศใชแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่า
สัยามุ่งป6ตอไป

-4จากข5นตอนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแข(างต(นส ม ร+เข-นเปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ1นแผนภูมิได้ดังนี้*/org.openoffice.Office.Common/Dra=มไ& ด*ดงน5
#ณะกรรมการพัฒนาสฒนาท(อง2$น
ร%มกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทา#มท(อง2$น

เด*น์ท้องถิ่ห+กการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าฯฯ OO

#ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการ
จดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$น

รวบรวมุ่งประเด*น์ท้องถิ่ห+กการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าฯ จดทัศน์ท(ารางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6

#ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการ
จดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$น

เสัยน์ท้องถิ่อรางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6

#ณะกรรมการพัฒนาสฒนาท(อง2$น

พัฒนา@ށ܄จารณารางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6

ผ(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารท(อง2$น

สภาท(อง2$น

ผ(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารท(อง2$น

ผ(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารท(อง2$น

เสัยน์ท้องถิ่อรางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6

ใหความุ่งเห*น์ท้องถิ่ชอบรางฯ

พัฒนา@ށ܄จารณาอน์ท้องถิ่มุ่งตรางฯ

ประกาศใช

-5ข5นตอนก รจดที่   แผนพัฒนาสามปีlHฒน ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ
หลงจากท!$ได(ม!การก0าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาและแน%ทางการพัฒนาสฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรแล(%กDจะ
ต(อง2)งข5นตอนในการแปีเป็นการแปลงแลงสการปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตโดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ 4)$งได(ก0าหนดข5นตอนการจดท0าเปีเป็นการแปลงแน
แน%ทาง 7 ข5นตอน (ตาม#ม1อการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$นกรมสงเสรมการปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น) ดงน!5
ข5นตอนที่   1 ก รเตร-มก รจดที่   แผน
1.หน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ ง านท!$ ร บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ผ ดชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท อ บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ก ารจดท0 า แผนพัฒนาส ฒนา#%รเข( า พัฒนาสบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ผ( บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ร หารท( อ ง2$ น เพัฒนาส1$ อ ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท!5 แ จง
%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง# #%ามส0า#ญและ#%ามจ0าเปีเป็นการแปลงแนในการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ เพัฒนาส1$อให(ผ(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารทราบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน2)งภารกจท!$จะ
ต(องด0าเนนการตอไปีเป็นการแปลงแและด0าเนนการเสนอโ#รงการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ ห(%งปีเป็นการแปลงแ พัฒนาส.ศ. 2553 2)ง พัฒนาส.ศ. 2555 ผาน
ปีเป็นการแปลงแลดอง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นให(ผ(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารท(อง2$นอนมต โ#รงการดงกลา%จะเปีเป็นการแปลงแนการก0าหนดทรพัฒนาสยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบากรใน
การจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ และก0าหนดปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะทนการท0างานไ%(อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบางชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทดเจน
2.หน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ ง านท!$ ร บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ผ ดชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท อ บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน แจ( ง โ#รงการท!$ ไ ด( ร บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน อ นมตให( ผ( ท!$ เ ก!$ ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ % ข( อ งทราบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ได( แ ก #ณะ
กรรมการพัฒนาสฒนาท(อง2$น #ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$น หน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานภายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในของ อง#กร
ปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น และปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทา#ม
ข5นตอนที่   2 ก รคดเลักษณ7อก-.ที่  ธศ สตร)แลักษณะแนวที่   งก รพัฒนาสามปีlHฒน
1. #ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนา จะสรปีเป็นการแปลงแยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาและแน%ทาง
การพัฒนาสฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา พัฒนาสร(อมท5งข(อมลท!$เก!$ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ%ข(อง ปีเป็นการแปลงแHญหา#%ามต(องการของท(อง2$น ร%มท5ง
สรปีเป็นการแปลงแยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาของจงห%ด/อ0าเภอและนโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบของผ(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารท(อง2$นเพัฒนาส1$อน0าเสนอตอ#ณะกรรมการ
พัฒนาสฒนาท(อง2$น
2. #ณะกรรมการพัฒนาสฒนาท(อ ง2$ น จดการปีเป็นการแปลงแร ะชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท มร%มระห%าง#ณะกรรมการพัฒนาสฒนาท( อง2$น
ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทา#มท(อง2$นและส%นราชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทการท!$เก!$ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ%ข(อง เพัฒนาส1$อร%มกนพัฒนาสจารณา โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแใน#ร5ง
แรก ให(เ%ท!การปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมร%มกนดงกลา% #ดเล1อกยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา แน%ทางการพัฒนาสฒนาท!$สม#%รน0ามาใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(
เปีเป็นการแปลงแนแน%ทางการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ เพัฒนาส1$อเปีเป็นการแปลงแนกรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนในการพัฒนาสจารณาจดท0าโ#รงการ/กจกรรมในแผนพัฒนาสฒนา
สามปีเป็นการแปลงแตอไปีเป็นการแปลงแ
แตส0าหรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ#ร5งตอไปีเป็นการแปลงแ (เม1$อ#รบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนหน)$งปีเป็นการแปลงแ) ให(เ%ท!การปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมร%ม
พัฒนาสจารณาทบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนท%นด%า จากยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรแน%ทางการพัฒนาสฒนาท!$ได(#ดเล1อกและโ#รงการ/กจกรรมท!$ก0าหนดไ%( ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงม!
#%ามเหมาะสมหร1อไม 4)$งในข5นตอนน!5ในการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแในปีเป็นการแปลงแตอไปีเป็นการแปลงแจะสามาร2#ดเล1อกยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตร
การพัฒนาส ฒนา แน%ทางการพัฒนาส ฒนา ท!$ จ ะน0า มาใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท( เ ปีเป็นการแปลงแ นกรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ก ารจดท0 า แผนพัฒนาส ฒนาสามปีเป็นการแปลงแ กD ไ ด( ร%มท5 ง ก0 า หนด
โ#รงการ/กจกรรม ท!$จะเพัฒนาส$มเตมหร1อตดทอนลงได(
3. เม1$อได(แน%ทางการพัฒนาสฒนาแล(% เ%ท!การปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมร%มพัฒนาสจารณา%าจะม!โ#รงการ/กจกรรมอะไร
บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน(างท!$ต(องด0าเนนการเพัฒนาส1$อให(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรล%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#และเปีเป็นการแปลงแ3าหมายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบของแน%ทางการพัฒนาสฒนาท!$#ดเล1อกมาใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(เปีเป็นการแปลงแนกรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน
ในการพัฒนาสฒนา

-64. โ#รงการ/กจกรรม ท!$พัฒนาสจารณาก0าหนดอาจม!เปีเป็นการแปลงแนจ0าน%นมาก ดงน5น ในข5นตอนน!จ5 ะต(องม!การ
ด0าเนนการดงน!5
1) พัฒนา@ށ܄ จารณาความุ่งเก> ยวเน์ท้องถิ่-องกน์ท้องถิ่ ร ะหวางยทัศน์ทธศาสัยตรหร- อ ระหวางแน์ท้องถิ่ ว ทัศน์ทางการพัฒนา@ށ܄ ฒน์ท้องถิ่ า หาก
พัฒนา@ށ܄จารณาแ+ว เห*น์ท้องถิ่ไดวาโครงการทัศน์ท/งสัยองทัศน์ท>มุ่งาจาก ยทัศน์ทธศาสัยตรการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าคน์ท้องถิ่+ะยทัศน์ทธศาสัยตรกน์ท้องถิ่ แตมุ่ง>ความุ่งเช-อมุ่ง
โยงแ+ะสัยน์ท้องถิ่บสัยน์ท้องถิ่น์ท้องถิ่กน์ท้องถิ่ไดใน์ท้องถิ่เชงการเสัยรมุ่งสัยรางรายไดใหแกประชาชน์ท้องถิ่โดยการน์ท้องถิ่(าผ+ตภณ?มุ่งาขายใน์ท้องถิ่น์ท้องถิ่กทัศน์ทองเทัศน์ท>ยว
@;งหากก(าหน์ท้องถิ่ดใน์ท้องถิ่แผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6แ+ว จะตองก(าหน์ท้องถิ่ด หวงเว+าการด(าเน์ท้องถิ่น์ท้องถิ่งาน์ท้องถิ่ทัศน์ท>สัยอดรบกน์ท้องถิ่
2) ให(พัฒนาสจารณาน0าโ#รงการ/กจกรรม จากแผนชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทนท!$เกนข!ด#%ามสามาร2ในการด0าเนนการ
ของชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทนท!$สอด#ล(องกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนามาปีเป็นการแปลงแระกอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนา
สามปีเป็นการแปลงแ
3) ม!การจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญของโ#รงการ/กจกรรม เพัฒนาส1$อท!$จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรจลงในแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแได(
อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบางเหมาะสม และนอกจากน5นยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงเปีเป็นการแปลงแนการจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนโ#รงการไ%(เพัฒนาส1$อท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ ในชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%ง2ดไปีเป็นการแปลงแด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ
เน1$องจากในการด0าเนนการเพัฒนาส1$อให(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรล%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา อาจจะต(องใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(เ%ลาตอเน1$องนาน
ก%าสามปีเป็นการแปลงแ ดงน5นอง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นจ)งจ0าเปีเป็นการแปลงแนต(องพัฒนาสจารณาแน%ทางการจดท0าโ#รงการ/กจกรรมท!$ตอ
เน1$องไปีเป็นการแปลงแในระยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบะยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบา%ด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ 4)$งอาจจะยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงไมสามาร2ระบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนไ%(ในชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%งสามปีเป็นการแปลงแของการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแได(
4) เน1$องจากกจกรรมท!$จะต(องด0าเนนการม!#%ามหลากหลายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ ดงน5น ในข5นตอนการพัฒนาสจารณา
ก0าหนดกจกรรม อง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นจะต(อง#0าน)ง2)งส$งตางๆ ดงตอไปีเป็นการแปลงแน!5
งบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน รายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบจายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบขององ#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น
 ทรพัฒนาสยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบากรการบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารอ1$นๆ ขององ#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น
ภา#!การพัฒนาสฒนาท!$สามาร2เข(ามาร%มด0าเนนการหร1อม!ภารกจรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนผดชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนการด0าเนนการในเร1$อง
น5นๆเม1$อพัฒนาสจารณาด(านตางๆ ดงกลา%แล(% จะต(องแยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบกปีเป็นการแปลงแระเภทของโ#รงการออก อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบางน(อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบสามปีเป็นการแปลงแระเภท#1อ
โ#รงการท!$อง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นด0าเนนการเอง กลา%#1อม!ข!ด#%ามสามาร2ท5ง
ทางด(านก0าลงเงน ก0าลง#น %สดอปีเป็นการแปลงแกรณ และ#%ามร(ทางด(านการบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารจดการท!$จะด0าเนนการได(เอง
โ#รงการท!$อง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นอดหนนให(หน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานอ1น$ ด0าเนนการ เพัฒนาส1$อให(เกด
ปีเป็นการแปลงแระสทธภาพัฒนาสในการด0าเนนงาน เน1$องจากเปีเป็นการแปลงแนงานท!$อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในอ0านาจหน(าท!$ แตอง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นไม
สามาร2หร1อไมปีเป็นการแปลงแระสง#จะด0าเนนการ จ)งมอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนให(หน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานอ1$นด0าเนนการแทนโดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบต5งงบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณเปีเป็นการแปลงแนเงน
อดหนนให(ตามระเบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน%ธ!การของทางราชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทการ

-7โ#รงการท!$ขอรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนจากหน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานอ1$น ท5งราชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทการบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารส%นกลางส%นภมภา#
รฐ%สาหกจ หน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานอ1น$ และภา#เอกชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทน อนเน1$องมาจาก เปีเป็นการแปลงแนโ#รงการขนาดใหญ หร1อเปีเป็นการแปลงแนโ#รงการท!$หน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ
งานดงกลา%เปีเป็นการแปลงแนหน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตและม!หน(าท!$จดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรการสาธารณะดงกลา%อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบแล(% ท5งน!5 ร%ม2)งโ#รงการเงนอดหนน
เฉพัฒนาสาะกจ (4)$งม!กรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนในการพัฒนาสจารณาจดสรรเงนอดหนนอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบแล(% โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบอง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นท!$จะเสนอ
ขอรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนต(องอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในเง1$อนไขของการขอรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนเงน อดหนนเฉพัฒนาสาะกจดงกลา%)
ข5นตอนที่   3 ก รเกAบรวบรวมข*อม=ลักษณแลักษณะก รว&เคร ะห)ข*อม=ลักษณ
1. ก รเกAบรวบรวมข*อม=ลักษณ
#ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$น ด0าเนนการส0าร%จและเกDบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนร%บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนร%ม
ข(อมลท!$จ0าเปีเป็นการแปลงแนตอการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ 4)$งนอกจากจะต(องเกDบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนร%บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนร%มข(อมลพัฒนาส15นฐานท$%ไปีเป็นการแปลงแแล(% ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงจะต(อง
%เ#ราะห%ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา แน%ทางการพัฒนาสฒนาท!$เล1อก ต(องการข(อมลปีเป็นการแปลงแระเภทใดเปีเป็นการแปลงแนพัฒนาสเศษ ต(องการข(อมล
ของห( % งเ%ลาใด และจะเกD บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ข( อมลจากแหลงใด เพัฒนาส1$ อ เปีเป็นการแปลงแ นข( อ มลท!$ จ ะน0 า มา%เ#ราะห แน%ทางการพัฒนาส ฒนา
โ#รงการ/กจกรรม ได(อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบาง2กต(องโดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในการเกDบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน ร%บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนร%มข(อมลจะต(องเกDบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนข(อมล ท5งข(อมลภายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในอง#กรและ
ข( อ มลภายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ น อก เพัฒนาส1$ อ สามาร2น0 า มา%เ#ราะหSWOT (การ%เ#ราะหจดแขD ง (Strength-S) จดออน (Weak-W)
โอกาส(Opportunity-O)และอปีเป็นการแปลงแสรร#(Threat-T)) ได(
2. ก รว&เคร ะห)ข*อม=ลักษณ
ปีเป็นการแปลงแระกอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ 4 กจกรรมหลก #1อ
1. การปีเป็นการแปลงแระเมนผลการพัฒนาสฒนาท!$ผานมา
2. การ#ดเล1อกยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา
3. การจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญของแน%ทางการพัฒนาสฒนา
4. การตดสนใจเล1อกแน%ทางการพัฒนาสฒนาในห(%งสามปีเป็นการแปลงแ
โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบม!รายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบละเอ!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบดในแตละกจกรรม ดงน!5
1. การปีเป็นการแปลงแระเมนผลการพัฒนาสฒนาท!$ผานมา
#ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$น สรปีเป็นการแปลงแผลการพัฒนาสฒนาท!$ผานมาและน0า
เสนอท!$ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทม4)$งปีเป็นการแปลงแระกอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ#ณะกรรมการพัฒนาสฒนาท(อง2$น ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทา#มท(อง2$น และหน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานท!$เก!$ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ%ข(องเพัฒนาส1$อ
ปีเป็นการแปลงแระเมนผลการพัฒนาสฒนาท(อง2$นในรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแท!$ผานมาโดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบปีเป็นการแปลงแระเมนท5งในเชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทงปีเป็นการแปลงแรมาณและในเชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทง#ณภาพัฒนาส (ส0าหรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน
อง#การบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารส%นต0าบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนล #%รจดให(ม!การปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทา#มหมบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนา( นด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ)
2. การ#ดเล1อกยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา
หลงจากการปีเป็นการแปลงแระเมนผลการพัฒนาสฒนาในรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแท!$ผานมาแล(% ให(ท!$ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมตามข(อ 1 ร%มกน
#ดเล1อกยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา ร%มท5งสอด#ล(องกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแHญหา#%ามต(องการของ
ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทา#ม/ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทนในห(%งระยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบะเ%ลาสามปีเป็นการแปลงแ (ในกรณ!ดงกลา%อาจ#ดเล1อกทกยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนามาเปีเป็นการแปลงแนกรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนใน
การจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแกDได()

-8ในกรณ!ท!$เหDน%าม!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาใดท!$ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงมได(ก0าหนดไ%(ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา
แตม!#%ามจ0าเปีเป็นการแปลงแนเรงด%นท!$จะต(องก0าหนดข)5นใหม กDอาจก0าหนดข)5นได( แตท5งน!5ต(องแสดงให(เหDน2)งเหตผลและ
%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ท!$ม!#%ามสอด#ล(องกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนจดมงหมายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบของการพัฒนาสฒนาท!$ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ$งยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ1นและ%สยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทศนการพัฒนาสฒนาท(อง2$น (และน0า
ไปีเป็นการแปลงแปีเป็นการแปลงแรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาตอไปีเป็นการแปลงแ)
3. การจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญของแน%ทางการพัฒนาสฒนา
ภายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบใต(ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตร จะม!แน%ทางการพัฒนาสฒนาท!$หลากหลายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ 4)$งล(%นแล(%แตม!#%ามจ0าเปีเป็นการแปลงแนใน
การด0าเนนการเพัฒนาส1$อบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรล%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาท5งส5น แตม!#%ามส0า#ญ#%ามจ0าเปีเป็นการแปลงแนเรงด%น
มากน(อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบแตกตางกน ท!$ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมตามข(อ 1 จะต(องร%มกนจดเร!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญของแน%ทางการพัฒนาสฒนา การจด
ล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญดงกลา% ไมได(หมายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ#%าม%าแน%ทางการพัฒนาสฒนาท!$ 2กจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบในล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนหลง ๆ
จะไมต(องน0ามาปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนต เพัฒนาสราะการท!$จะก0าหนดแน%ทางการพัฒนาสฒนาทกแน%ทาง ได(รบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนการพัฒนาสจารณาแล(%%าต(อง
ด0าเนนการ แตในห(%งระยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบะเ%ลาสามปีเป็นการแปลงแของแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแน5นอาจม!แน%ทางท!$จ0าเปีเป็นการแปลงแนต(องน0ามาเน(นการปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนต
%ธ!การจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญ ม!หลายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ%ธ! ต5งแต%ธ!งายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบๆ #1อ ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมตกลงกน หร1ออาจใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(%ธ!การ
ลง#ะแนน#ดเล1อกโดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตรลง#ะแนน เพัฒนาส1$อน0ามาร%ม#ะแนนและจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน %ธ!การจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญท!$เปีเป็นการแปลงแน
%ทยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบาศาสตรอาจต(องใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(%ธ! Rating Scale หร1อ%ธ! Strategic issues Graph หร1อ%ธ!อ1$นๆ 4)$งอง#กรปีเป็นการแปลงแก#รอง
ส%นท(อง2$นแตละแหงสามาร2เล1อก%ธ!การปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตได(ตาม#%ามเหมาะสม
4. การตดสนใจเล1อกแน%ทางการพัฒนาสฒนาในห(%งสามปีเป็นการแปลงแ
หลงจากจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนแน%ทางการพัฒนาสฒนาแล(% ท!$ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมจะตดสนใจ%าจะน0าแน%ทางการพัฒนาสฒนา
เหลาน5นมาด0าเนนการ แตในการตดสนใจเล1อกน5น #%รจะได(%เ#ราะห2)ง#%ามเปีเป็นการแปลงแนไปีเป็นการแปลงแได(ในทางปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนต เพัฒนาสราะ
ในการจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญอาจใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(การตดสนใจของแตละบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน##ลเปีเป็นการแปลงแนหลก ดงน5นเพัฒนาส1$อทบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนท%นและยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ1นยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบนการจด
ล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน%าม!#%ามเปีเป็นการแปลงแนไปีเป็นการแปลงแได(ในทางปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตจรงหร1อไม จ)ง#%รน0าแน%ทางการพัฒนาสฒนามาท0าการ%เ#ราะหจดแขDง จด
ออน โอกาส และอปีเป็นการแปลงแสรร# (SWOT Analysis) อ!ก#ร5ง
ข5นตอนที่   4 ก รก หนดวต+.ปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠระสงค)ของแนวที่   งก รพัฒนาสามปีlHฒน
1. หลงจากได(แน%ทางการพัฒนาสฒนาในชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%งสามปีเป็นการแปลงแ แล( % ให(ท!$ปีเป็นการแปลงแ ระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท มร%มกนพัฒนาสจารณา#ดเล1 อ ก
%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา มาจดท0าเปีเป็นการแปลงแน%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของแน%ทางการพัฒนาสฒนา โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบพัฒนาสจารณา#ดเล1อก
%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนา ท!$สอด#ล(องกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนแน%ทางการพัฒนาสฒนาใน
ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%งสามปีเป็นการแปลงแ โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบน0า%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ดงกลา%มาจดท0าเปีเป็นการแปลงแน%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของแน%ทางการพัฒนาสฒนาในชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%งสามปีเป็นการแปลงแ

-9ตวอ- ง %ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของแน%ทางการพัฒนาสฒนาด(านเศรษฐกจ
1 . เพัฒนาส1$อสงเสรมการจดต5งกลมอาชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท!พัฒนาส
2 . เพัฒนาส1$อสงเสรมให(ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทาชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทนม!รายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบได(เสรม
บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนาง#ร5งอง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นอาจก0าหนด%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของแน%ทางการพัฒนาสฒนาต5งแตข5น
ตอนการจดท0าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรการพัฒนาสฒนาท(อง2$นแล(% แตอาจน0ามาปีเป็นการแปลงแรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนให(ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทดเจนและสอด#ล(องกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนส2านการณ
ในชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%งสามปีเป็นการแปลงแ
2. ในข5นตอนน!5 ท!$ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมจะร%มกนพัฒนาสจารณาก0าหนดโ#รงการ/กจกรรมการพัฒนาสฒนา ท!$จะต(อง
ด0าเนนการตามแน%ทางท!$#ดเล1อก และโดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบท!$กจกรรมท!$จะด0าเนนการยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบอมม!#%ามหลากหลายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ 4)$งท!$ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทมจะต(อง
พัฒนาสจารณาในปีเป็นการแปลงแระเดDนดงตอไปีเป็นการแปลงแน!5ด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ #1อ
1) พัฒนาสจารณากจกรรมท!$ต(องด0าเนนการเพัฒนาส1$อให(บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรล%ต2ปีเป็นการแปลงแระสง#ของแน%ทางการพัฒนาสฒนา
ท!$ก0าหนดอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบางรอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#อบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน เพัฒนาส1$อให(ได(โ#รงการ/กจกรรมท!$#รบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน2(%น 4)$งอาจจะม!ท5งโ#รงการ/กจกรรมท!$อง#กร
ปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นด0าเนนการเอง โ#รงการ/กจกรรมท!$ร%มด0าเนนการกบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนหน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานอ1$น หร1อโ#รงการ/
กจกรรมท!$หน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานอ1$นเปีเป็นการแปลงแนผ(ด0าเนนการ
2) พัฒนาสจารณาจดล0าดบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#%ามส0า#ญของโ#รงการ/กจกรรม #%รพัฒนาสจารณาท5งภายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบใต(
แน%ทางเด!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ%กนและระห%างแน%ทางการพัฒนาสฒนา
3) พัฒนาสจารณา2)ง#%ามเชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท1$อมโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงของกจกรรมท5งในด(าน กระบวนก รก รด เน&นง น
และในด(านของผลักษณก รด เน&นก ร เพัฒนาส1$อบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรรจกจกรรมลงในปีเป็นการแปลงแตางๆ ได(อยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบาง2กต(องเหมาะสม
4) พัฒนาสจารณา#ดเล1อกโ#รงการ/กจกรรม
1 ก. จาก#%ามจ0าเปีเป็นการแปลงแนเรงด%น
2 ข. ข!ด#%ามสามาร2ทางทรพัฒนาสยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบากรการบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารขององ#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น
3 #. #%ามเชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท1$อมโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงของกจกรรม และระยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบะเ%ลาท!$จะด0าเนนการ
ข5นตอนที่   5 ก รจดที่   ร -ลักษณะเอ-ดโครงก ร/ก&จกรรมก รพัฒนาสามปีlHฒน
#ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$นพัฒนาสจารณา#ดเล1อกโ#รงการท!$สอด#ล(อง
กบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนแน%ทางการพัฒนาสฒนาในชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%งสามปีเป็นการแปลงแ มาจดท0ารายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบละเอ!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบดโ#รงการ ในด(านเปีเป็นการแปลงแ3าหมายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ ผลผลต ผลลพัฒนาสธ งบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน
ปีเป็นการแปลงแระมาณ ระยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบะเ%ลา ผ(รบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนผดชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน และต%ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท!5%ด#%ามส0าเรDจ โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบเน(นการศ)กษารายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบละเอ!ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบดของกจกรรมท!$จะ
ด0าเนนการในปีเป็นการแปลงแแรกของแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ เพัฒนาส1$อให(สามาร2น0าไปีเป็นการแปลงแจดท0างบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแระมาณรายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบจายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบปีเป็นการแปลงแระจ0าปีเป็นการแปลงแได(ตอไปีเป็นการแปลงแ

-10ข5นตอนที่   6 ก รจดที่   ร งแผนพัฒนาสามปีlHฒน ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ
1. #ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$น จดท0ารางแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ (ตาม
หนงส1อกระทร%งมหาดไทยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ ท!$ มท 0810.2/% 712 ลง%นท!$ 1 ม!นา#ม 2549 ) โดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบม!เ#(าโ#รงปีเป็นการแปลงแระกอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ 6 ส%น
ดงน!5
ส%นท!$ 1 บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนทน0า
ส%นท!$ 2 สภาพัฒนาสท$%ไปีเป็นการแปลงแและข(อมลพัฒนาส15นฐานขององ#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น
ส%นท!$ 3 สรปีเป็นการแปลงแผลการพัฒนาสฒนาท(อง2$นในปีเป็นการแปลงแท!$ผานมา
ส%นท!$ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบทธศาสตรและแน%ทางการพัฒนาสฒนาในชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%งสามปีเป็นการแปลงแ
ส%นท!$ 5 บัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนญชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทโ! #รงการ/กจกรรม
ส%นท!$ 6 การการน0าแผนแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแไปีเป็นการแปลงแปีเป็นการแปลงแฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนตและการตดตามปีเป็นการแปลงแระเมนผล
2. #ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$น จดเ%ท!ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทา#ม 4)$งปีเป็นการแปลงแระกอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนด(%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ
#ณะกรรมการพัฒนาสฒนาท(อง2$น ปีเป็นการแปลงแระชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทา#มท(อง2$น และหน%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงานท!$เก!$ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบ%ข(อง เพัฒนาส1$อเสนอรางแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแและ
รบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนdHง#%าม#ดเหDน ข(อเสนอแนะ แล(%น0าไปีเป็นการแปลงแปีเป็นการแปลงแรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแรงแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแให(สมบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรณตอไปีเป็นการแปลงแ
3. #ณะกรรมการสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนนการจดท0าแผนพัฒนาสฒนาท(อง2$นน0ารางแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแท!$ปีเป็นการแปลงแรบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนปีเป็นการแปลงแรง
แล(%เสนอ#ณะกรรมการพัฒนาสฒนาท(อง2$นเพัฒนาส1$อพัฒนาสจารณา
ข5นตอนที่   7 ก รอน.มต&แลักษณะปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠระก ศใช้แผนพัฒนาสามปีࡼ౦ࡤ*แผนพัฒนาสามปีlHฒน ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ
(1) คณะกรรมุ่งการพัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄จารณารางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6ทัศน์ท>ผาน์ท้องถิ่การพัฒนา@ށ܄จารณาเสัยน์ท้องถิ่อผ3
บรหารทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่
(2) ผ3บรหารทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่เสัยน์ท้องถิ่อรางแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6ทัศน์ท>ผาน์ท้องถิ่การพัฒนา@ށ܄จารณาตอสัยภาองคการบรหารสัยวน์ท้องถิ่
ต(าบ+เพัฒนา@ށ܄-อใหความุ่งเห*น์ท้องถิ่ชอบ
(3) สัยภาองคการบรหารสัยวน์ท้องถิ่ต(าบ+ใหความุ่งเห*น์ท้องถิ่ชอบแลวสงใหผ3บรหารทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄จารณา
อน์ท้องถิ่มุ่งตแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6แ+ะประกาศใชแผน์ท้องถิ่พัฒนา@ށ܄ฒน์ท้องถิ่าสัยามุ่งป6 และน ไปปฏบตรวมุ่งทัศน์ท/งแจงสัยภาทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่
คณะกรรมุ่งการบรหารงาน์ท้องถิ่จงหวดแบบบ3รณาการ องคการบรหารสัยวน์ท้องถิ่จงหวด อ(าเภอ หน์ท้องถิ่วยงาน์ท้องถิ่ทัศน์ท>เก>ยวของ แ+ะ
ประกาศใหประชาชน์ท้องถิ่ใน์ท้องถิ่ทัศน์ทองถิ่น8	น์ท้องถิ่ทัศน์ทราบโดยทัศน์ทวกน์ท้องถิ่
4. ปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠระโ-ช้แผนพัฒนาสามปีࡼ౦ࡤน)ของแผนพัฒนาสามปีlHฒน ส มปีlHꁀ܍ꁨ܍ꂀ܍ꃈ܍ꂰ܍ꄨ܍ꅠ
การจดท0าแผนพัฒนาสฒนาสามปีเป็นการแปลงแ เปีเป็นการแปลงแนเ#ร1$องม1อท!$จะชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท%ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบให(อง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$น ได(พัฒนาสจารณาอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบาง
รอบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแน#อบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนให(เหDน2)ง#%ามเชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท1$อมโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงระห%างแน%ทางการด0าเนนงานตางๆ ท!$อาจม!#%ามเชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท1$อมโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบงและสงผลท5งใน
เชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทงสนบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนสนน และเปีเป็นการแปลงแนอปีเป็นการแปลงแสรร#ตอกน เพัฒนาส1$อให(อง#กรปีเป็นการแปลงแก#รองส%นท(อง2$นน0ามาตดสนใจก0าหนดแน%ทางการ
ด0าเนนงานและใชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท(ทรพัฒนาสยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบากรการบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนรหารของท(อง2$นอยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบางม!ปีเป็นการแปลงแระสทธภาพัฒนาสเพัฒนาส1$อให(เกดปีเป็นการแปลงแระโยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทนสงสด

ตอนที่  2 วิสัยทัศน์กาสัยทัศน์การพัฒยที่ ศนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวการบรหารสัยทัศน์การพัฒวิสัยทัศน์กานตาบลหาดที่ รายขาวิสัยทัศน์กา
สัยทัศน์การพัฒภาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบที่ วิสัยทัศน์กาไป ที่ ต"ง
องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาว อยในการปกค์การรองของตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาว อาเภอ
เ ยงค์การาน งหวดเลย ป บ! นองค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาว เป"น องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล
ขนาดกลาง
เน$อ" ที่ 
องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %&นท'ดแลรบผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ด อบ ท&งหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมดประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 34.08
ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ารางกโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร
ภ%มิปรประเที่ ศ
องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %&นท'ส่วนตำบลหาดทรายขวนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	เป"นท'ราบและภเขา มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมแมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมน&าเลยไหล
ผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  านบางพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %&นท'
องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาว มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขานกงานตำบลหาดทรายขาว  อยู่&งอย ณ หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท' 2 ตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาว
อาเภอเ ยงค์การาน งหวดเลย หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมายเลขโทร5พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ท 0-4207-0823 หาง ากอาเภอประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 16 กโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร โดยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
อาณาเขตำบลหาดทรายขาว  อยู่ ดงน&
- ท5เหน%อ
ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ดตำบลหาดทรายขาว  อยู่อกบ องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลนาซ่าว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  โดยมีแนวเขตเริ่มาว อาเภอเ ยงค์การาน งหวดเลย
โดยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมแนวเขตำบลหาดทรายขาว  อยู่เร'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่;น ากส่วนตำบลหาดทรายขนเขาภหาด บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 739609 ไปทางท5ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ะวนออก?@งลาห;วยน&าพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ร
บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 755617 ข@&นไปเขาภนกกก ไปตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขนเขา?@งลาห;วยส่วนตำบลหาดทรายขดา บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 776646 ?@ง
ยอดเขาภเปาะ บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 805653 ไปตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขนเขาภเปาะ ?@งแมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมน&าเลย บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 814663 ไป
ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมแมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมน&าเลยข@น& ไปท'ลาห;วยยางไปตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเ งเขาส่วนตำบลหาดทรายข&นส่วนตำบลหาดทรายข!ดท'เ งเขา บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 839656 รวมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมระยะทางด;าน
ท5เหน%อประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 12 กโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร
- ท5ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ะวนออก ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ดตำบลหาดทรายขาว  อยู่อกบ องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล อมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม5ร เท5บาลธาตำบลหาดทรายขาว  อยู่! อาเภอ เ ยงค์การาน
งหวดเลย โดยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมแนวเขตำบลหาดทรายขาว  อยู่เร'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่;น ากเ งเขา บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 839658 ไปทางท5ใตำบลหาดทรายขาว  อยู่; บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V
639650 ไปตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมรอยตำบลหาดทรายขาว  อยู่อเท5บาลธาตำบลหาดทรายขาว  อยู่! องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล อมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม5ร ?@งแมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมน&าเลย บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 852623
ส่วนตำบลหาดทรายข&นส่วนตำบลหาดทรายข!ดท'ยอดเขาภเหลCก บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 849611 รวมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมระยะทางด;านท5ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ะวนออกประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 8 กโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร

- ท5ใตำบลหาดทรายขาว  อยู่; ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ดตำบลหาดทรายขาว  อยู่อกบ องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลนาแขมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม อาเภอเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม%องเลย งหวดเลย โดยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมแนว
เขตำบลหาดทรายขาว  อยู่เร'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่;น ากภเหลCก บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 849611 ไปตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขนเขาภเหลCก เขาภรวก ?@งเ งเขาภรวก บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด
Q V 826612 ไปทางท5ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ะวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่กผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  านลาห;วยส่วนตำบลหาดทรายขาระแพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   ไปตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขนเขาภเD&ย ผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  าน?นน รพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   .ส่วนตำบลหาดทรายขายกกด -นา าน
ไปตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมลาห;วยส่วนตำบลหาดทรายขดา ส่วนตำบลหาดทรายข&นส่วนตำบลหาดทรายข!ดท'เขาภหวด บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V รวมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมระยะทางด;านท5ใตำบลหาดทรายขาว  อยู่;ประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 12 กโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร
- ท5ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ะวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่ก ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ดตำบลหาดทรายขาว  อยู่อกบ ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ดตำบลหาดทรายขาว  อยู่อองค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลน&าแค์การมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม อาเภอทาล' งหวดเลย โดย
มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมแนวเขตำบลหาดทรายขาว  อยู่เร'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่;น ากส่วนตำบลหาดทรายขนเขาภหวด บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 753568 ไปทางท5ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ะวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่กตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขนภหวด ส่วนตำบลหาดทรายข&นส่วนตำบลหาดทรายข!ดท'
ส่วนตำบลหาดทรายขนเขาภหาด บรเวณพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กด Q V 739609 รวมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมระยะทางด;านท5ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ะวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่กประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 4 กโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร
จำนานวิสัยทัศน์กานหมิปร%บ)าน

หมิปร%ที่ 

1
2
3
4
5

เป"นหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;านในเขตำบลหาดทรายขาว  อยู่องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาวเตำบลหาดทรายขาว  อยู่Cมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท&ง 5 หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;าน ได;แก
- หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท' 1 บ;านหาดทรายขาว
- หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท' 2 บ;านผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
- หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท' 3 บ;านส่วนตำบลหาดทรายขาระแพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  
- หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท' 4 บ;านห;วยส่วนตำบลหาดทรายขดา
- หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท' 5 บ;านหวแกง
 ประชากร
บ)าน
จำนานวิสัยทัศน์กานค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวรวิสัยทัศน์กา
รวิสัยทัศน์กามิปร
เร$อน
จำนานวิสัยทัศน์กานประชากร
ชาย
หญิง
บ;านหาดทรายขาว
213
399
392
791
บ;านผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
71
143
120
263
บ;านส่วนตำบลหาดทรายขาระแพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  
146
317
315
632
บ;านห;วยส่วนตำบลหาดทรายขดา
168
285
267
552
บ;านหวแกง
67
141
141
282
รวิสัยทัศน์กามิปรที่ "งสัยทัศน์การพัฒน"
665
1,285
1,235
2,520
ข)อมิปร%ล ณ เด$อน มิปรกราค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปร 2554

ประ ากรในเขตำบลหาดทรายขาว  อยู่พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %&นท'ตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาวมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประ ากรท&งส่วนตำบลหาดทรายข&น 2,520 ค์การน เป"น าย 1,285 ค์การน
หญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ง 1,235 ค์การน มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมค์การวามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมหนาแนนประ ากรเฉล'ย 72 ค์การน/ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ารางกโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร านวนค์การรวเร%อน 665 ค์การรวเร%อน

ซ8งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวการบรหารสัยทัศน์การพัฒวิสัยทัศน์กานตาบลหาดที่ รายขาวิสัยทัศน์กา มิปรวิสัยทัศน์กาสัยทัศน์การพัฒยที่ ศนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบฒนา ดงน"
“การค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปรนาค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปรสัยทัศน์การพัฒะดวิสัยทัศน์กาก ช;มิปรชนเข)มิปรแข=ง อน;รกษ์ประเพณีท้องถิ่น  ขจัดยาเสพติด  พัฒนากประเพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบณที่ )องถิ่น  ขจัดยาเสพติด  พัฒนาการศึกษา”°M		ถนน/ทน ขจำนดยาเสัยทัศน์การพัฒพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบตด พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบฒนาการศ8กษ์ประเพณีท้องถิ่น  ขจัดยาเสพติด  พัฒนากา”
โดยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมย!ทธ5าส่วนตำบลหาดทรายขส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่รและแนวทางการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาของ อบตำบลหาดทรายขาว  อยู่. หาดทรายขาว ใน วง 3 ปI (พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  .5. 2555-22-2557)
1. ย!ทธ5าส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่รการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านระบบส่วนตำบลหาดทรายขาธารณปโภค์การ ส่วนตำบลหาดทรายขาธารณปการ และโค์การรงส่วนตำบลหาดทรายขร;างพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %&นฐาน และ
เทค์การโนโลยส่วนตำบลหาดทรายขารส่วนตำบลหาดทรายขนเท5
2. ย!ทธ5าส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่รการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาค์การน ส่วนตำบลหาดทรายขงค์การมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม ค์การ!ณภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   วตำบลหาดทรายขาว  อยู่ เ5รษฐก พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  อเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยง และส่วนตำบลหาดทรายขร;างค์การวามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเข;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมแขCงให;กบ
!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม น
3. ย!ทธ5าส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่รการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านการเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม%อง การบรหาร ดการท'ด และการให;บรการส่วนตำบลหาดทรายขาธารณะแก
ประ า น
4. ย!ทธ5าส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่รการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการทองเท'ยว และการกฬา
5. ย!ทธ5าส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่รการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านการ5@กษา 5าส่วนตำบลหาดทรายขนา ขนบธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเนยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ณท;อง?'น และภมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมปญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	าท;อง
?'น
6. ย!ทธ5าส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่รการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านการปOองกนบรรเทาส่วนตำบลหาดทรายขาธารณภย และการ ดการอน!รกษ
ทรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยากรธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม าตำบลหาดทรายขาว  อยู่และส่วนตำบลหาดทรายข'งแวดล;อมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
7. ย!ทธ5าส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่รการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาเ5รษฐก อา พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  และรายได;
- ในด)านโค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวรงสัยทัศน์การพัฒร)างพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ$"นฐาน
ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมข;อบญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลงบประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณราย ายประ าปIงบประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 2554
1. มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวตำบลหาดทรายขาว  อยู่?!ประส่วนตำบลหาดทรายขงค์การ
เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อดาเนนการบาร!งรกษา ทางเดน ทางเท;า แหลงน&า ท'ส่วนตำบลหาดทรายขาธารณะให;ส่วนตำบลหาดทรายขะอาดส่วนตำบลหาดทรายขวยงามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อให;บรการส่วนตำบลหาดทรายขาธารณประโย นพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %&นฐานแกประ า นในด;านตำบลหาดทรายขาว  อยู่างๆ อยางท'ว?@ง
เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อบรรเทาค์การวามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเด%อดร;อนตำบลหาดทรายขาว  อยู่างๆ แกประ า นในท;อง?'นอยางมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประส่วนตำบลหาดทรายขทธภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  
2. เปOาหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมายในการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนา
?นน/ทาง ท'ส่วนตำบลหาดทรายขาธารณะได;รบการกอส่วนตำบลหาดทรายขร;าง บาร!งรกษา ร;อยละ 80 ภายในปI 2554
ส่วนตำบลหาดทรายข'งอานวยค์การวามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขะดวกในด;านอ%'นๆ ท'ประ า นตำบลหาดทรายขาว  อยู่;องการ ส่วนตำบลหาดทรายขามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาร?ให;บรการได;อยางท'ว?@ง
ค์การลอบค์การล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท!กด;าน
3. แนวทางการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนา
กอส่วนตำบลหาดทรายขร;าง?นนให;ค์การลอบค์การล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมระบบโค์การรงส่วนตำบลหาดทรายขร;างพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %&นฐาน
พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาและเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประส่วนตำบลหาดทรายขทธภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  การบรการ
พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาระบบการปOองกนและบรรเทาส่วนตำบลหาดทรายขาธารณภยตำบลหาดทรายขาว  อยู่างๆ อยางมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประส่วนตำบลหาดทรายขทธภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  

-ด)านเศรษ์ประเพณีท้องถิ่น  ขจัดยาเสพติด  พัฒนากฐกจำน และสัยทัศน์การพัฒงค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปร
1. มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวตำบลหาดทรายขาว  อยู่?!ประส่วนตำบลหาดทรายขงค์การ
เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  นผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ลผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ลตำบลหาดทรายขาว  อยู่และลดราย ายในการทาการเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร
เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อยกระดบราค์การาส่วนตำบลหาดทรายขนค์การ;าเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่รให;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมลค์การาเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อให;ส่วนตำบลหาดทรายขนค์การา; เกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่รมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ลาดรองรบ
เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมให;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมอ!ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ส่วนตำบลหาดทรายขาหกรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมในค์การรวเร%อน
เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขนบส่วนตำบลหาดทรายขน!นนมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขาหรบหญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	งตำบลหาดทรายขาว  อยู่&งค์การรรภ
2. เปOาหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมายท' ะดาเนนการ
ราษฎรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมค์การวามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเป"นอยท'ดข@น& ส่วนตำบลหาดทรายข!ขภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ดข@&น
ราษฎรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมอา พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  เส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมรายได;
ส่วนตำบลหาดทรายขนค์การ;าเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่รได;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาตำบลหาดทรายขาว  อยู่รฐาน มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ลาดรองรบ
3. แนวทางการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนา
ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม และพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ลผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ลตำบลหาดทรายขาว  อยู่ทางการเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร
ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่รธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม าตำบลหาดทรายขาว  อยู่
ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมก กรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมภมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมปญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	าท;อง?'น มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม. 1-5
ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเ5รษฐก พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  อเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยง
ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการทาบญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	 ค์การรวเร%อนและการออมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเงน
ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมฝึกอาชีพช่าSกอา พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   างยนตำบลหาดทรายขาว  อยู่ให;เยาว นเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อเป"นแนวทางในการประกอบอา พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  
ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมอ!ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ส่วนตำบลหาดทรายขาหกรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมในค์การรวเร%อน
ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขนบส่วนตำบลหาดทรายขน!นการเล&ยงส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่ว
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบฒนาด)านสัยทัศน์การพัฒงค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปร
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขนบส่วนตำบลหาดทรายขน!นนมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขาหรบหญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	งตำบลหาดทรายขาว  อยู่&งค์การรรภ
- ดการแขงขนกฬาในตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล
- ดก กรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมในวนส่วนตำบลหาดทรายขาค์การญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ทาง5าส่วนตำบลหาดทรายขนา รฐพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ธตำบลหาดทรายขาว  อยู่างๆ
- ประ าส่วนตำบลหาดทรายขมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  นธการเล%อกตำบลหาดทรายขาว  อยู่&ง
- ดให;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายข?านท'ให;บรการ ด;านขาวส่วนตำบลหาดทรายขาร และข;อมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมลแกประ า นทางอนเตำบลหาดทรายขาว  อยู่อรเนCตำบลหาดทรายขาว  อยู่ตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล
3.4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบฒนาด)านแหลงน"า
- ปรบปร!งแหลงน&าตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม าตำบลหาดทรายขาว  อยู่ เ น ห;วย หนอง ค์การลอง บ@ง ให;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมค์การวามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขะอาด มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการดแล
รกษาและบรหารการ ดการท'ด
- มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการข!ดลอกค์การลองท'ตำบลหาดทรายขาว  อยู่%&นเขนบางแหง ข!ดเ าะบอบาดาล การวางทอการประปา การก&นน&า
- ดให;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมระบบน&าประปาใ ;ท!กหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;าน

- ดหาแหลงน&า ข!ดส่วนตำบลหาดทรายขระน&า และข!ดลอกแหลงน&า เพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อทาการเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่รและอ!ปโภค์การบรโภค์การ
อยางเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยงพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  อตำบลหาดทรายขาว  อยู่ลอดปI
3.5 พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านแหลงน&า
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมและรณรงค์การปOองกนการระบาดของโรค์การตำบลหาดทรายขาว  อยู่ดตำบลหาดทรายขาว  อยู่อตำบลหาดทรายขาว  อยู่างๆ เ น โรค์การไข;เล%อดออก โรค์การไข;หวดนก
โรค์การฉ'หน โรค์การเอดส่วนตำบลหาดทรายข
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมให;ประ า นมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายข!ขภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ด และได;รบส่วนตำบลหาดทรายขวส่วนตำบลหาดทรายขดการทางส่วนตำบลหาดทรายขงค์การมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมท'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประส่วนตำบลหาดทรายขทธภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ท'ว?@ง
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการออกกาลงกายของประ า นเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อให;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายข!ขภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  กายและส่วนตำบลหาดทรายข!ขภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ท'แขCงแรง
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมและส่วนตำบลหาดทรายขนบส่วนตำบลหาดทรายขน!นให;ประ า นบรโภค์การพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  % ผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  กปลอดส่วนตำบลหาดทรายขารพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ษ
3.6 การพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านการเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม%อง การบรหาร ดการท'ด
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขวนรวมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมของประ า นในกระบวนการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาตำบลหาดทรายขาว  อยู่ลอด นมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขวนรวมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมในกระบวนการ ด
ทาแผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  นฯ และการตำบลหาดทรายขาว  อยู่ราข;อบญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ท;อง?'น
- ดหา วส่วนตำบลหาดทรายขด! อ!ปกรณตำบลหาดทรายขาว  อยู่ลอด นเค์การร%'องมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม%อเค์การร%'องใ ;ไว;ประ าส่วนตำบลหาดทรายขานกงาน
- มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการเผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ยแพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ร และประ าส่วนตำบลหาดทรายขมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  นธ ให;ประ า นได;ทราบ?@ง การเล%อกตำบลหาดทรายขาว  อยู่&งแบบระบบใหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมระบบการเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม%องการปกค์การรองระบอบประ าธปไตำบลหาดทรายขาว  อยู่ย
- พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาปรบปร!งส่วนตำบลหาดทรายข'งอานวยค์การวามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขะดวกในการให;บรการประ า นและส่วนตำบลหาดทรายขร;างค์การวามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  @งพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  อใ ในการรบ
การบรการประ า น
- มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการประส่วนตำบลหาดทรายขานงานกบหนวยงานตำบลหาดทรายขาว  อยู่างๆ ของท;อง?'น องค์การกรเอก น และส่วนตำบลหาดทรายขวนรา การอ%น' ๆ
3.7 การพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านการ5@กษา ขนบธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเนยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ณ และภมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมปญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	าท;อง?'น
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการ ดการ5@กษาและการให;บรการ5@กษาข&นพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  น%& ฐานอยางท'ง?@งและมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมค์การ!ณภาพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมและส่วนตำบลหาดทรายขนบส่วนตำบลหาดทรายขน!นวฒนธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมขนบธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเนยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ณของท;อง?'น
- ส่วนตำบลหาดทรายขนบส่วนตำบลหาดทรายขนน! โค์การรงการอาหารกลางวนของเดCกนกเรยน
3.8 การพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาด;านทรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยากรธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม าตำบลหาดทรายขาว  อยู่ และส่วนตำบลหาดทรายข'งแวดล;อมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
- อน!รกษทรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยากรธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม าตำบลหาดทรายขาว  อยู่และส่วนตำบลหาดทรายข'งแวดล;อมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการปลกปUา
- ส่วนตำบลหาดทรายขงเส่วนตำบลหาดทรายขรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการปลกหญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	;าแฝึกอาชีพช่าก
- อบรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม/ส่วนตำบลหาดทรายขร;าง ตำบลหาดทรายขาว  อยู่ส่วนตำบลหาดทรายขาน@กการอน!รกษทรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยากรธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม าตำบลหาดทรายขาว  อยู่และส่วนตำบลหาดทรายข'งแวดล;อมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
– กา ดและ ดเกCบขยะมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมลฝึกอาชีพช่าอยไมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมให;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ลกระทบตำบลหาดทรายขาว  อยู่อส่วนตำบลหาดทรายข'งแวดล;อมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม

2. สัยทัศน์การพัฒภาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบเศรษ์ประเพณีท้องถิ่น  ขจัดยาเสพติด  พัฒนากฐกจำน
อาชพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ
ประ ากรส่วนตำบลหาดทรายขวนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %&นท'ตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบลหาดทรายขาวประกอบอา พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ทางด;านการเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร
หนวิสัยทัศน์กายE;รกจำนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวการบรหารสัยทัศน์การพัฒวิสัยทัศน์กานตาบล
- ปVมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมน&ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมน (ปVมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมหลอด)
2 แหง
- โรงส่วนตำบลหาดทรายข
2 แหง
3. สัยทัศน์การพัฒภาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบสัยทัศน์การพัฒงค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปร
การศ8กษ์ประเพณีท้องถิ่น  ขจัดยาเสพติด  พัฒนากา
- โรงเรยนประ?มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม5@กษา 4 แหง
1. โรงเรยนหาดทรายขาว-ผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
2. โรงเรยนบ;านส่วนตำบลหาดทรายขาระแพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  
3.โรงเรยนภรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมณภกดบ;านห;วยส่วนตำบลหาดทรายขดา
4.โรงเรยนบ;านหวแกง
- ท'อานหนงส่วนตำบลหาดทรายข%อพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ประ าหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;าน
- หอกระ ายขาวประ าหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;าน/เส่วนตำบลหาดทรายขยงตำบลหาดทรายขาว  อยู่ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขาย 5 แหง
สัยทัศน์การพัฒถิ่น  ขจัดยาเสพติด  พัฒนาการศึกษา”°M		ถนน/ทาบนและองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวกรที่ างศาสัยทัศน์การพัฒนา
- วด 5 แหง
การสัยทัศน์การพัฒาEารณสัยทัศน์การพัฒ;ข
- ส่วนตำบลหาดทรายข?านอนามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมยประ าตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล 1 แหง
- อตำบลหาดทรายขาว  อยู่ราการมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมและใ ;ส่วนตำบลหาดทรายข;วมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมราดน&า ร;อยละ 100
4. การบรการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ$"นฐาน
การค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปรนาค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปร
- ?นนของ รพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   . (?นนบ;านหาดทรายขาว-บ;านห;วยส่วนตำบลหาดทรายขดา ระยะทาง 6 กโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร)
- ?นนของโยธาฯ ( ากบ;านโปUง-บ;านส่วนตำบลหาดทรายขาระแพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   ระยะทาง 4 กโลเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร)
– ?นนของ อบตำบลหาดทรายขาว  อยู่. มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม?นนค์การอนกรตำบลหาดทรายขาว  อยู่ท!กหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;าน และ?นนเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อการเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่รท!กหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;าน
–

-14การโที่ รค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปรนาค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวมิปร
- โทร5พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ทส่วนตำบลหาดทรายขาธารณะ

5 แหง

การไฟฟGา
- หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;านท'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมไฟฟOาใ ; 5 หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;าน ค์การดเป"นค์การรวเร%อนท'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมไฟฟOาใ ; ร;อยละ 100
แหลงน"าEรรมิปรชาต
- มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมแมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมน&าเลยไหลผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  านตำบลหาดทรายขาว  อยู่&งแตำบลหาดทรายขาว  อยู่บ;านหวแกง บ;านส่วนตำบลหาดทรายขาระแพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   บ;านหาดทรายขาว และ บ;านผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
- หนองน&า
แหลงน"าที่ สัยทัศน์การพัฒร)างข8"น
- ฝึกอาชีพช่าาย 3 แหง
- บอน&าตำบลหาดทรายขาว  อยู่น%& 3 แหง
- บอน&าบาดาล (บอโยก) 36 แหง
5. ข)อมิปร%ลอ$น ๆ
ที่ รพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบยากรEรรมิปรชาตในเขตพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ$"นที่ 
- มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมทรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยากรธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม าตำบลหาดทรายขาว  อยู่ ค์การ%อแรเหลCกบรเวณภเขาระหวางบ;านหวแกง - ส่วนตำบลหาดทรายขาระแพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  
การเล$อกต"งสัยทัศน์การพัฒมิปราชกสัยทัศน์การพัฒภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวการบรหารสัยทัศน์การพัฒวิสัยทัศน์กานตาบล
ส่วนตำบลหาดทรายขมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมา กส่วนตำบลหาดทรายขภาองค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล !ดป !บนได;รบการเล%อกตำบลหาดทรายขาว  อยู่&งเมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม%'อ วนท'
2551 านวน 10 ค์การน
- านวนเขตำบลหาดทรายขาว  อยู่เล%อกตำบลหาดทรายขาว  อยู่&ง
5 เขตำบลหาดทรายขาว  อยู่
- านวนผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมส่วนตำบลหาดทรายขทธเล%อกตำบลหาดทรายขาว  อยู่&ง
1,716 ค์การน
- านวนผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ;มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาใ ;ส่วนตำบลหาดทรายขทธเล%อกตำบลหาดทรายขาว  อยู่&ง 1,405 ค์การน ค์การดเป"นร;อยละ 81.88
- านวนบตำบลหาดทรายขาว  อยู่รด
1,355 บตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร ค์การดเป"นร;อยละ 78.96
- านวนบตำบลหาดทรายขาว  อยู่รเส่วนตำบลหาดทรายขย
40 บตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร ค์การดเป"นร;อยละ 2.33
- านวนบตำบลหาดทรายขาว  อยู่รไมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมประส่วนตำบลหาดทรายขงค์การ ะลงค์การะแนน 13 บตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร ค์การดเป"นร;อยละ 0.76

5 เมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมษายน

-156. ศกยภาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบในตาบล
ศกยภาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวการบรหารสัยทัศน์การพัฒวิสัยทัศน์กานตาบล
(1) านวนบ!ค์การลากร 16 ค์การน
- ตำบลหาดทรายขาว  อยู่าแหนงในส่วนตำบลหาดทรายขานกงานปลดองค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล 10 ค์การน
- ตำบลหาดทรายขาว  อยู่าแหนงในส่วนตำบลหาดทรายขวนการค์การลง
5 ค์การน
- ตำบลหาดทรายขาว  อยู่าแหนงในส่วนตำบลหาดทรายขวนโยธา
2 ค์การน
(2) ระดบการ5@กษาของบ!ค์การลากร
- มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมธยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม5@กษาตำบลหาดทรายขาว  อยู่อนปลาย
1 ค์การน
- อา ว5@กษา (ปวส่วนตำบลหาดทรายข.)
1 ค์การน
- ปรญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	าตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร
13 ค์การน
- ปรญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	าโท
2 ค์การน
(3) รายได;ขององค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล
- ประ าปIงบประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  .5.2553 านวน 13,826,396.- บาท
- รายได;องค์การการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขวนตำบลหาดทรายขาว  อยู่าบล ดเกCบเอง านวน 217,657.52.- บาท
- รายได;ท'ส่วนตำบลหาดทรายขวนรา การตำบลหาดทรายขาว  อยู่าง ๆ ดเกCบให; านวน 5,393,425.53.- บาท
- เงนอ!ดหน!น ากรฐบาล านวน 12,144,754.48.- บาท
- อ!ดหน!นเฉพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  าะก
านวน 1,463,984.- บาท
ศกยภาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบช;มิปรชนในพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ$"นที่ 
(1) การรวมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมกล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมของประ า น
- กล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาอา พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ   านวน 5 กล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
- กล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมร;านค์การา; !มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม น านวน 2 กล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
- กล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมร;านค์การา; !มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม นเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ฒนาส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร านวน 1 กล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
- กล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมออมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมทรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  %'อการเกษตำบลหาดทรายขาว  อยู่ร านวน 1 กล!มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม

-16รายได)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวการบรหารสัยทัศน์การพัฒวิสัยทัศน์กานตาบลหาดที่ รายขาวิสัยทัศน์กาของปIที่ ผ่านมา  พ.ศ.25537ooo.vba.word.XOptานมิปรา พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ.ศ.2553
รายการ
-

ภาษอากร
ค์การาธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเนยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม ค์การาปรบและค์การาใบอน!ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	าตำบลหาดทรายขาว  อยู่
รายได; ากทรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยส่วนตำบลหาดทรายขน
รายได; ากส่วนตำบลหาดทรายขาธารณปโภค์การและการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  าณ ย
รายได;เบCดเตำบลหาดทรายขาว  อยู่ลCด
รายได; ากท!น
ภาษ ดส่วนตำบลหาดทรายขรร
เงนอ!ดหน!น
เงนอ!ดหน!นเฉพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  าะก
รวิสัยทัศน์กามิปรรายรบที่ "งสัยทัศน์การพัฒน"

รบจำนรง
31,309.26.- บาท
1,900.20- บาท
196,886.09.- บาท
96,000.- บาท
6,128,235.69.- บาท
5,135,585.44.- บาท
3,281,715.29.- บาท
14,871,631.97.- บาที่ 

รายการ
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รบ รง
ประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณการ
ปI 2552
ปI 2553

ก. รายได;ภาษอากร
1. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดภาษอากร
1.1 ภาษบาร!งท;องท'
1.2 ภาษโรงเร%อนและท'ดน
1.3 ภาษปOาย
1.4 ค์การาอากรฆ่าสัตว์นวนHาส่วนตำบลหาดทรายขตำบลหาดทรายขาว  อยู่ว
1.5 ภาษส่วนตำบลหาดทรายข!ราและเค์การร%'องด%'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
1.6 ภาษส่วนตำบลหาดทรายขรรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ส่วนตำบลหาดทรายขามีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมตำบลหาดทรายขาว  อยู่
1.7 ภาษมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมลค์การาเพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  'มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
1.8 ภาษธ!รก เฉพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  าะ
1.9 ภาษค์การาธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเนยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมร?ยนตำบลหาดทรายขาว  อยู่และล;อเล%'อน
1.10 ค์การาธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเนยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม ดทะเบยนส่วนตำบลหาดทรายขทธและ
นตำบลหาดทรายขาว  อยู่กรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
1.11 ค์การาภาค์การหลวงแร
1.12 ค์การาภาค์การหลวงปYโตำบลหาดทรายขาว  อยู่เล'ยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
ข. รายได;ท'ไมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมใ ภาษอากร
1. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดค์การาธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเนยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม ค์การาปรบ และ
ใบอน!ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	าตำบลหาดทรายขาว  อยู่
1.1 ค์การาปรบผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ท; าผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ดกฎ รา ร
1.2 ค์การาปรบการทาผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  34.08  ตารางกิโลเมตร  ดส่วนตำบลหาดทรายขญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	ญ่เป็นที่ราบและภูเขา  มีแม่น้ำเลยไหล¨I	า
1.3 ค์การาธรรมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมเนยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมการพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  นน
2. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดรายได; ากทรพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  ยส่วนตำบลหาดทรายขน
2.1 ค์การาดอกเบ&ยเงนฝึกอาชีพช่าากธนาค์การาร
3. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดรายได; ากส่วนตำบลหาดทรายขาธารณปโภค์การและการ
พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ  าณ ย
3.1 ค์การาน&าประปาหมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมบ;าน
4. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดรายได;เบCดเตำบลหาดทรายขาว  อยู่ลCด
4.1 ค์การาขายแบบแปลน

ประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณการ หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมายเหตำบลหาดทรายขาว  อยู่!
ปI 2554

27,395.99.00
3,500.00
248,337.23
648,021.02
4,698,632.89
4,476.00

27,400.00
4,500.00
220,000.00
955,000.00
5,597,000.00
5,000.00
32,000.00

28,000.00
4,500.00
250,000.00
650,000.
4,948,000.00
5,000.00
4,500.00

53,339.32
12,539.20

70,000.00
10,100.00
-

120,000.00
20,000.00
-

17,162.00
68,368.01
-

23,000.00
60,000.00
-

20,000.00
150,000.00
-

86,500.00

-

-

46,000.00

100,000.00

-
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รายการ
ค์การ. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดรายได;อน%'
1. ายขาดเงนส่วนตำบลหาดทรายขะส่วนตำบลหาดทรายขมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประม
ง. รายได; ากเงนท!น
เงน วยเหล%อ
1. เงนอ!ดหน!นท'วไป
2. เงนอ!ดหน!น

รบ รง
ปI 2550

ประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณการ
ปI 2551

-

-

-

5,550,000.00

6,500,000.00
6,500,000.00

2,836,738.00

ประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณการ หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมายเ
ปI 2552
หตำบลหาดทรายขาว  อยู่!

ตารางเปรยบเที่ ยบรายจำนายย)อนหลง 3 ปI
หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดราย าย
1. ราย ายงบกลาง
2. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดเงนเด%อนและค์การา า; งประ า
3. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดค์การา า; ง 'วค์การราว
4. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดค์การาตำบลหาดทรายขาว  อยู่อบแทนใ ;ส่วนตำบลหาดทรายขอยวส่วนตำบลหาดทรายขด!
5. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดค์การาส่วนตำบลหาดทรายขาธารณปโภค์การ
6. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดเงนอ!ดหน!น
7. หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมวดค์การาค์การร!ภณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อท'ดนและส่วนตำบลหาดทรายข'ง
กอส่วนตำบลหาดทรายขร;าง
8.ราย ายอ%'น

าย รง
ปI 2550
754,678.00
1,122,100.00
53,680.00
2,186,318.51
28,113.80.00
452,238.68
2,319,600.00

ประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณการ
ปI 2551
1,057,500.00
1,839,960.00
615,360.00
4,609,368.00
101,000.00
964,312.00
2,481,500.00

ประมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณการ หมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมายเหตำบลหาดทรายขาว  อยู่!
ปI 2552
302,796.00
2,275,320.00
669,360.00
5,130,034.00
111,000.00
1,010,000.00
2,365,490.00

2,679,844.30

936,000.00

936,000.00

สวนที่   3
ผลการพัฒนาทฒนาที่  องถิ่นในปีที่ผ่านนในปีที่ผ่านมาXที่  ผานมา
3.1 การพัฒนาทฒนาด้านเศรษฐกิจlานเศรษฐกจ
- มีการการส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาผลผลตทางการเกษตร
- มีการการส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการการเกษตรธรรมีการชาต
- มีการการส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการกจกรรมีการตามีการภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5มีการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ญญาทองถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริม#น มีการ. 1-5
- มีการการส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการเศรษฐกจพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอเพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรยง
- มีการการส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการการท*าบัญชีครัวเรือนและการออมญชครวเร.อนและการออมีการเงน
- มีการการส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการฝึกอาชีพช่างยนต์ให0กอาชพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรชางยนต1ให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอเยาวชนเพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร.#อเปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x14นแนวทางในการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระกอบัญชีครัวเรือนและการออมอาชพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
- มีการการส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการอ5ตส่งเสริม  าห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอกรรมีการในครวเร.อน
- มีการการส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการส่งเสริม  นบัญชีครัวเรือนและการออมส่งเสริม  น5นการเล6ยงส่งเสริม  ตว1
3.2 การพัฒนาทฒนาด้านเศรษฐกิจlานสงคม
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการส่งเสริม  นบัญชีครัวเรือนและการออมส่งเสริม  น5นนมีการส่งเสริม  *าห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอรบัญชีครัวเรือนและการออมห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอญงต6งครรภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-51
- จดการแข่งขันกีฬาในงข่งขันกีฬาในนกฬาในต*าบัญชีครัวเรือนและการออมล
- จดกจกรรมีการในวนส่งเสริม  *าคญทางศาส่งเสริม  นา รฐพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรธตางๆ
- ปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาส่งเสริม  มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรนธ1การเล.อกต6ง
- จดให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการส่งเสริม  ถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริมานท#ให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอบัญชีครัวเรือนและการออมรการ ดานข่งขันกีฬาในาวส่งเสริม  าร และข่งขันกีฬาในอมีการลแกปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชนทางอนเตอร1เน;ตต*าบัญชีครัวเรือนและการออมล
3.3 การพัฒนาทฒนาด้านเศรษฐกิจlานโครงสรางพัฒนาท&'นฐาน
ตามีการข่งขันกีฬาในอบัญชีครัวเรือนและการออมญญตต*าบัญชีครัวเรือนและการออมลงบัญชีครัวเรือนและการออมปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระมีการาณรายจายปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระจ*าปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1=งบัญชีครัวเรือนและการออมปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระมีการาณ 2553
1) โครงการฝึกอาชีพช่างยนต์ให0กอบัญชีครัวเรือนและการออมรมีการ และศ?กษาดงานเพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร.#อเส่งเสริม  รมีการส่งเสริม  รางศกยภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5าพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้บัญชีครัวเรือนและการออมตงานข่งขันกีฬาในอง
คณะผบัญชีครัวเรือนและการออมรห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาร ส่งเสริม  มีการาชกส่งเสริม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5า อบัญชีครัวเรือนและการออมต. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรนกงานส่งเสริม  วนต*าบัญชีครัวเรือนและการออมล ลกจางและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรนกงานจาง
2) โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาระบัญชีครัวเรือนและการออมบัญชีครัวเรือนและการออมส่งเสริม  ารส่งเสริม  นเทศ
3) โครงการจดเก;บัญชีครัวเรือนและการออมและบัญชีครัวเรือนและการออมนท?กข่งขันกีฬาในอมีการล จปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ฐ.
4) โครงการอบัญชีครัวเรือนและการออมรมีการการออกก*าลงกาย
5) โครงการกจกรรมีการวนเด;กแห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบองชาต
6) โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตราลกจงห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอลานเข่งขันกีฬาในาวด
7) โครงการอบัญชีครัวเรือนและการออมรมีการโอทFอส่งเสริม   “ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอน?#งต*าบัญชีครัวเรือนและการออมลห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอน?#งทมีการกภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5ย”
8) โครงการอบัญชีครัวเรือนและการออมรมีการเยาวชนตอตานยาเส่งเสริม  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรตด
9) โครงการอบัญชีครัวเรือนและการออมรมีการให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอความีการรกล5มีการอาชพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรตางๆ
10) โครงการอบัญชีครัวเรือนและการออมต. ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาดทรายข่งขันกีฬาในาวส่งเสริม  ญจรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรบัญชีครัวเรือนและการออมปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชน

-1911) โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรระราชด*ารฯ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรระราชเส่งเสริม  าวนย1ฯ
12) โครงการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1Jองกนและแกไข่งขันกีฬาในปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ญห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาอ5บัญชีครัวเรือนและการออมตเห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอต5ทางถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริมนน
13) โครงการควบัญชีครัวเรือนและการออมค5มีการและปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1Jองกนโรคพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรษส่งเสริม  5นข่งขันกีฬาในบัญชีครัวเรือนและการออมา
14) โครงการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1Jองกนโรคไข่งขันกีฬาในเล.อดออก
15) โครงการเพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร#มีการศกยภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5าพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรการจดเก;บัญชีครัวเรือนและการออมรายได
16) โครงการข่งขันกีฬาในอมีการลแผนท#ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5าษและทะเบัญชีครัวเรือนและการออมยนทรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรย1ส่งเสริม  น
17) โครงการกอส่งเสริม  รางศนย1พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาเด;กเล;กบัญชีครัวเรือนและการออมานห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาดทรายข่งขันกีฬาในาว ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการท# 1
18) โครงการข่งขันกีฬาในยายถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริมนนคอนกรตเส่งเสริม  รมีการเห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอล;ก ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการท# 3
19) โครงการกอส่งเสริม  รางถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริมนนคอนกรตเส่งเสริม  รมีการเห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอล;กส่งเสริม  ายฟากภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5 ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการท# 4
20) โครงการข่งขันกีฬาในยายทอส่งเสริม  บัญชีครัวเรือนและการออมน6*าพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรรอมีการวางทอส่งเสริม  งน6*า ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการท# 5
3.4 การพัฒนาทฒนาด้านเศรษฐกิจlานแหลงน',า
- ปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1รบัญชีครัวเรือนและการออมปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ร5งแห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอลงน6*าตามีการธรรมีการชาต เชน ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอวย ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอนอง คลอง บัญชีครัวเรือนและการออม?ง ให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการความีการส่งเสริม  ะอาด มีการ
การดแลรกษาและบัญชีครัวเรือนและการออมรห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอารการจดการท#ด
- มีการการข่งขันกีฬาใน5ดลอกคลองท#ต.6นเข่งขันกีฬาในนบัญชีครัวเรือนและการออมางแห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอง ข่งขันกีฬาใน5ดเจาะบัญชีครัวเรือนและการออมอบัญชีครัวเรือนและการออมาดาล การวางทอการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1า การ
ก6นน6*า
- จดให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการระบัญชีครัวเรือนและการออมบัญชีครัวเรือนและการออมน6*าปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1าใชท5กห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการบัญชีครัวเรือนและการออมาน
- จดห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาแห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอลงน6*า ข่งขันกีฬาใน5ดส่งเสริม  ระน6*า และข่งขันกีฬาใน5ดลอกแห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอลงน6*า เพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร.#อท*าการเกษตรและอ5ปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1โภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5ค
บัญชีครัวเรือนและการออมรโภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5ค
อยางเพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรยงพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอตลอดปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1=
3.5 พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาดานแห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอลงน6*า
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการและรณรงค1ปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1Jองกนการระบัญชีครัวเรือนและการออมาดข่งขันกีฬาในองโรคตดตอตางๆ เชน โรคไข่งขันกีฬาในเล.อดออก
โรคไข่งขันกีฬาในห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอวดนก โรคM#ห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอน โรคเอดส่งเสริม  1
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชนมีการส่งเสริม  5ข่งขันกีฬาในภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5าพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรด และไดรบัญชีครัวเรือนและการออมส่งเสริม  วส่งเสริม  ดการทางส่งเสริม  งคมีการท#มีการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระส่งเสริม  ทธภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5าพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรท#วถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริม?ง
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการการออกก*าลงกายข่งขันกีฬาในองปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชนเพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร.#อให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการส่งเสริม  5ข่งขันกีฬาในภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5าพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรกายและส่งเสริม  5ข่งขันกีฬาในภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5าพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรจตท#แข่งขันกีฬาใน;งแรง
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการและส่งเสริม  นบัญชีครัวเรือนและการออมส่งเสริม  น5นให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชนบัญชีครัวเรือนและการออมรโภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5คพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร.ชผกปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ลอดส่งเสริม  ารพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรษ
3.6 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาดานการเมีการ.อง การบัญชีครัวเรือนและการออมรห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอารจดการท#ด
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการการมีการส่งเสริม  วนรวมีการข่งขันกีฬาในองปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชนในกระบัญชีครัวเรือนและการออมวนการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาตลอดจนมีการส่งเสริม  วนรวมีการใน
กระบัญชีครัวเรือนและการออมวนการจดท*าแผนฯ และการตราข่งขันกีฬาในอบัญชีครัวเรือนและการออมญญตทองถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริม#น
- จดห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอา วส่งเสริม  ด5 อ5ปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1กรณ1ตลอดจนเคร.#องมีการ.อเคร.#องใชไวปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระจ*าส่งเสริม  *านกงาน - มีการการเผย
แพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร และปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาส่งเสริม  มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรนธ1 ให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชนไดทราบัญชีครัวเรือนและการออมถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริม?ง การเล.อกต6งแบัญชีครัวเรือนและการออมบัญชีครัวเรือนและการออมระบัญชีครัวเรือนและการออมบัญชีครัวเรือนและการออมให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการ

-20- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการระบัญชีครัวเรือนและการออมบัญชีครัวเรือนและการออมการเมีการ.องการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1กครองระบัญชีครัวเรือนและการออมอบัญชีครัวเรือนและการออมปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาธปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ไตย
- พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1รบัญชีครัวเรือนและการออมปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ร5งส่งเสริม  #งอ*านวยความีการส่งเสริม  ะดวกในการให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอบัญชีครัวเรือนและการออมรการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชนและส่งเสริม  รางความีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร?ง
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอใจในการรบัญชีครัวเรือนและการออมการบัญชีครัวเรือนและการออมรการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระชาชน
- มีการการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระส่งเสริม  านงานกบัญชีครัวเรือนและการออมห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอนวยงานตางๆ ข่งขันกีฬาในองทองถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริม#น องค1กรเอกชน และส่งเสริม  วนราชกา
รอ.น# ๆ
3.7 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาดานการศ?กษา ข่งขันกีฬาในนบัญชีครัวเรือนและการออมธรรมีการเนยมีการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระเพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5มีการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ญญาทองถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริม#น
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการการจดการศ?กษาและการให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอบัญชีครัวเรือนและการออมรการศ?กษาข่งขันกีฬาในน6 พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร.6นฐานอยางท#งถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริม?งและมีการค5ณภูมิปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5าพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการและส่งเสริม  นบัญชีครัวเรือนและการออมส่งเสริม  น5นวฒนธรรมีการข่งขันกีฬาในนบัญชีครัวเรือนและการออมธรรมีการเนยมีการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ระเพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรณข่งขันกีฬาในองทองถิ่น ม. 1-5x1	-  มีการส่งเสริม#น
- ส่งเสริม  นบัญชีครัวเรือนและการออมส่งเสริม  น5นโครงการอาห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอารกลางวนข่งขันกีฬาในองเด;กนกเรยน
3.8 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรฒนาดานทรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรยากรธรรมีการชาต และส่งเสริม  #งแวดลอมีการ
- อน5รกษ1ทรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรยากรธรรมีการชาตและส่งเสริม  #งแวดลอมีการ
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ลกปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1Nา
- ส่งเสริม  งเส่งเสริม  รมีการการปัญญาท้องถิ่น ม. 1-5x1ลกห้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอญาแฝึกอาชีพช่างยนต์ใหก
- อบัญชีครัวเรือนและการออมรมีการ/ส่งเสริม  รางจตส่งเสริม  *าน?กการอน5รกษ1ทรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรยากรธรรมีการชาตและส่งเสริม  #งแวดลอมีการ
- ก*าจดและจดเก;บัญชีครัวเรือนและการออมข่งขันกีฬาในยะมีการลฝึกอาชีพช่างยนต์ใหอยไมีการให้เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอมีการผลกระทบัญชีครัวเรือนและการออมตอส่งเสริม  #งแวดลอมีการ

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
1.

วิสัยทัศนการพัฒนา

“ชุมชนเขมแข็ง รวมแรงใหบริการ มาตรฐานคุณภาพที่ดี อนุรักษประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ขจัดสิ้นยาเสพติด มีจิตสํานึกที่ดีในชุมชน”
2.

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญา
ทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
3. แนวทางการพัฒนา
1) แนวทางการพัฒนาดานมีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน
ครบถวนเพียงพอตอความตองการ อาทิ ถนน แหลงน้ํา ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท
รางระบายน้ํา ฯลฯ
- กอสรางรางระบายน้ํา ม. 1-5
- วางทอเมนน้ําประปาทั้งหมูบาน ม. 1-5
- เครื่องกรองน้ําประปา ม. 1-5
- กอสราง ปรับปรุงซอมแซมถนนการเกษตร ม. 1-5
- ซอมแซมปรับปรุง ถนนคสล. ม. 1-5
- ซอมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง ม. 1-5
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วางทอระบายน้ํา ม. 1-5
กอสรางถนนคสล. ม. 1-5
กอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวางตําบล
กอสรางศาลาประชาคม
บันได คสล. ลงแมนําเลย
กอสรางถังเหลี่ยมเก็บน้ําฝน ม. 1-5
ขุดลอกแหลงน้ําภายในตําบล
กอสราง/ปรับปรุงฝายตนน้ํา
ซอมแซมหอกระจายขาวหรือเสียงตามสายพรอมอุปกรณ
หอกระจายขาวระบบไรสายความถี่สูง
กอสรางหองน้ําสาธารณะที่ปาชา ม. 1-5
สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ม.1-5
ขยายเขตไฟฟา ม. 1-5
ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ ม. 1-5
ขุดสระเพื่อการเกษตร ม. 1-5
ขยายเขตประปา ม. 1-5
ซอมแซมระบบประปา ม. 1-5
สูบน้ําดวยไฟฟาพรอมคลองสงคอนกรีตเพื่อการเกษตร ม. 1-5
ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร ม. 1-5
ปรับปรุงซอมแซมน้ําประปาและทอเมนต ม. 1-5
กรองน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค ม.1-5

2) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี / มีครอบครัวอบอุน
- สนับสนุนโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
- อบรมความรูศูนย 3 วัย
- เพิ่มศักยภาพกํานัน/ผูใหญบานและผูนําชุมชนในการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- สนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหมูบาน
- อบรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุที่บาน
- จัดกิจกรรมรณรงควันอาทิตยเปนวันครอบครัว

-233) แนวทางการพัฒนาดานสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
- ปองกัน/ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด
- อุดหนุน สนับสนุนงบประมาณการแกไขปญหายาเสพติด
4) แนวทางการพัฒนาดาน การพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมใน
การแกไขปญหาของชุมชน สังคมโดยใชกระบวนการประชาคม
- จัดประชุมประชาคมหมูบาน
- จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป แผนดําเนินการ แผนพัฒนาบุคลากร ขอบัญญัติและแผน
ชุมชน
5) แนวทางการพัฒนาดานสนับสนุนแกไขปญหาเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ผูพิการ
- สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส
- จัดกิจกรรมผูสูงอายุ
- อบรมเด็กเยาวชนดานตางๆ
6) แนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและไดรับสวัสดิการทางสังคม
- สงเสริมสนับสนุนออกกําลังกาย
- จัดระบบปองกัน และระงับโรคติดตอตางๆ
- จัดซื้อยาพนหมอกควัน , ทรายอะเบท และวัคซีน
- อบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ / งานสาธารณสุขอื่น
- ตรวจสุขภาพแกประชาชน
- เดินรณรงคปองกันโรคตางๆ
- ปองกันและควบคุมโรคสายพันธุใหม
- สงเสริมหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (Ems)
7) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
- สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
- ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได
8) แนวทางสงเสริมความรักสามัคคี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย
- อาสาสมัครปองกันสถาบัน (อสป.)

-249) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภา
ทองถิ่น ขาราชการ พนักงานจาง ในการปฏิบัติหนาที่ราชการและการใหบริการ
แกประชาชน
- สงเสริมทุนการศึกษาแกเจาหนาที่ทองถิ่น , ผูบริหาร , สมาชิก อบต.
- สงเสริมเจาหนาที่ , ผูบริหารทองถิ่น , สมาชิก อบต. อบรมสัมมนา
- อบรมศึกษาดูงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสํานักงาน อบต. หาดทรายขาว
10) แนวทางการพัฒนาดานรณรงคสงเสริมการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
ทองถิ่นทุกรูปแบบ
- รณรงคใหความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- สงเสริมประชาธิปไตย/ระเบียบกฎหมายในทองถิ่น/หมูบาน
11) แนวทางการพัฒนาดานพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษี
ไดอยางทั่วถึงและคลอบคลุม
- อบรมและจัดทําแผนที่ภาษี
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดใหไดมาตรฐาน
12) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชน ตามหลักธรรมมาภิบาลและบานเมืองที่ดี
- จัดทําเอกสาร , แผนพับ , ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ/เสียงตามสาย
- อบต.เคลื่อนที่
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ปฏิบัติงานในองคกร
- ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
- กอสรางโรงจอดรถ
- โครงการบริการพักเที่ยง
13) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬา
- กอสรางสวนสุขภาพและสนามกีฬาในชุมชน
- แขงขันกีฬาตานยาเสพติด และกีฬาอื่นๆ
- สนับสนุนกีฬาโรงเรียนทุกแหงในเขตตําบลหาดทรายขาว
- สนับสนุนกีฬาเชื่อมความสัมพันธสามัคคีในชุมชนและตําบล
- สนับสนุนการแขงขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณีออกพรรษา

-2514) แนวทางการพัฒนาดานพัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหได
มาตรฐาน และดานการศึกษาโรงเรียนในเขตตําบลหาดทรายขาว / ศูนยการเรียนชุมชน
- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตําบล/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- จัดหาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียน
- จัดหาทุนการศึกษานักเรียนยากจนในเขตตําบล
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน
ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- บัณทิตนอย
15) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมสนับสนุนงานประเพณีของทองถิ่นและงานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ
- สนับสนุนงบประมาณและจัดงานประเพณีทองถิ่น/หมูบาน
- รดน้ําดําหัวผูสูงอายุในชวงเทศกาลสงกรานต / กิจกรรมผูสูงอายุ
- การจัดงานวันปยมหาราช
- การจัดงาน 5 ธันวามหาราชและการจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี
16) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถิ่น
- สนับสนุนงานดอกฝายมะขามหวานเมืองเลย ประจําป
- สนับสนุนกิจกรรมกาชาดประจําป
- สนับสนุนการจัดงานประเพณีอําเภอเชียงคาน ไดแก
- งานประเพณีสงกรานต
- งานวันเด็กแหงชาติ
- งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน
- จัดทําประวัติศาสตรเมืองเชียงคาน
- บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
17) แนวทางสงเสริมใหสถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาเปนหลักในการสอน เพื่อปลูกฝง
จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
- อบรมจริยธรรม วัฒนธรรม ใหเด็กและเยาวชน

-2618) แนวทางการพัฒนาดานสนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากสาธารณะภัย
- ชวยเหลือผูประสบวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
- ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปใหม , สงกรานต)
- ฝกอบรมทบทวน อปพร.
- อบรมใหความรูดานการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัย
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
19) แนวทางการพัฒนาดานสนับสนุนและสงเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน
ใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- สงเสริมการปลูกปา
- ปลูกตนไมที่วัด โรงเรียน ที่สาธารณะในตําบล
- รณรงคปลูกหญาแฝกตามพระราชดําริ
- กําจัดวัชพืชในลําหวยภายในตําบล
- จัดหาที่ทิ้งขยะ
18) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ การประกอบอาชีพ
ของประชาชนตามแนวนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
- อบรมใหความรูกลุมอาชีพ/เกษตรกร
- พัฒนาและสงเสริมอาชีพ
- สงเสริมเกษตรอินทรีย
- จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพ
- สงเสริมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการกรีดยางพารา
- อบรมและสงเสริมการปลูกยางพารา
- ออมวันละบาท
- สนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลหาดทรายขาว
- สงเสริมการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
- ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
- สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

-27สรุปแนวทางพัฒนา โดยภาพรวม
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบล
2. สงเสริมอาชีพเกษตรกร อาชีพเสริม เพื่อสรางงาน สรางรายไดแกประชาชน
3. สงเสริมการจัดบริการ ดานสุขภาพอนามัย และโรคติดตอ ใหประชาชนอยางทั่วถึง
4. สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่
5. สงเสริมพัฒนาอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนเอกลักษณ
6. ปรับปรุง ถนน ทางเทา ทางระบายน้ํา แหลงน้ํา และบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน
7. พัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย มลพิษอื่นๆ
8. สงเสริมความรูความเขาใจดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมแกประชาชน
9. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใหเขมแข็งเพื่อพัฒนาทองถิ่น
10. พัฒนาบุคลากร ใหมีคุณภาพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ

วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศนประเทศไทย
มุงพัฒนาสู
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society ) คนไทยมี
คุณธรรมนําความรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ
เสถียรภาพและมีความเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบ
บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
พันธกิจ
เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู
“สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้
(1) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี อยูใน
ครอบครัวที่อบอุน ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลย
ภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ

-28สภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัฒน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับ
การออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนพื้นฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็ง
ของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และ
การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกสพลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุน
การแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
(3) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษณและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม
และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางความคุมกันเพื่อคุมครองฐาน
ทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการ
กระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
สังคม และการใชทรัพยากร

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเลย
วิสัยทัศน “ แหลงพํานักแหงที่สองของนักลงทุน และนักทองเที่ยว”
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
(1) เรงแกปญหาที่ดินทํากิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชาวบานและผูแทนชุมชนในการ
วิเคราะหปญหา สํารวจเดินแนวเขตเพื่อกําหนดแนวเขตปาและเขตพื้นที่ทํากินของราษฎรใหชัดเจน และ
เรงรัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรยากจนและผูดวยโอกาส
สนับสนุนใหเกษตรกรเชาพื้นที่ปาที่ไมใชพื้นที่เขตตนน้ําชั้นที่ 1 ทําการเกษตร อาทิ การปลูกไมยืนตนไม
สัก ยางพารา และหวาย เปนตน
(2) เรงแกไขปญหาความยากจน โดย
1) เรงเตรียมชุมชนใหเขาใจกระบวนการวิเคราะหและแกปญหาของชุมชนใหพรอม
รองรับการใชงบ SML

-292) เรงรัดอําเภอดําเนินโครงการคาราวานแกจน สงเสริมการทําเกษตรประณีตเพื่อ
แกปญหาความตองการที่ดิน
3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ
OTOP ใหเปนที่ตองการของผูบริโภคทั้ง
รูปแบบผลิตภัณฑ รสชาติ ความสวยงาม ความสะอาด ความปลอดภัย เพื่อเพิ่มพูนสินคาและบริการ โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การรวมกลุมธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการดานการผลิต
และการตลาด โดยการประชาสัมพันธใหเห็นคุณคาและคุณประโยชนของสินคา จัดหาสถานที่จําหนายออ
กราน และเชื่อมโยงการตลาดเขากับรานขนาดใหญ
4) สงเสริมการมีงานทําโดยรวมมือกับภาคเอกชนพัฒนาและฝกอบรมทักษะฝมือแรงงาน
เพื่อใหสามารถผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาด
5) สงเสริมใหประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองโดยใหความสําคัญกับการ
ปองกันมากกวาการรักษา และสนับสนุนการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายให
แข็งแรง
6) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ของคนในสังคม และสงเสริมใหเด็กและ
ประชาชนทุกกลุมไดเขาถึงการศึกษาและขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนในการดํารงชีพและการ
ปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน
7) สงเสริมบทบาทของครอบครัว องคกรศาสนา โรงเรียน ทองถิ่น และชุมชนใหมีสวน
รวมในการพัฒนาและกําหนดบรรทัดฐานของสังคม ทั้งระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟูระบบนิเวศเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและพัฒนาการทองเที่ยว
(1) พัฒนาลุมน้ําตาง ๆ อยางเปนระบบ อาทิ ลุมน้ําเลย ลุมน้ําชม และลุมแมน้ําหมัน โดย
1) เรงอนุรักษ พื้นที่ปาไมเดิมใหคงสภาพปาไวและฟนฟูปาเสื่อมโทรมใหมีสภาพสมบูรณ
โดยเร็วเพื่อสรางความสมดุลใหกับระบบนิเวศน และขยายพื้นที่ปาดวยระบบวนเกษตร เชน การปลูก
ยางพาราและไมผล โดยมีพืชเศรษฐกิจแซมระหวางไมผลและไมยืนตนซึ่งชวยใหเกษตรกรมีรายไดระหวาง
รอผลผลิต
2) การสรางฝายตนน้ําขนาดเล็ก (
Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและปองกันการ
พังพลายของหนาดิน ควบคูไปกับการจัดหาแหลงน้ํากักเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตรและการอุปโภคในฤดู
แลง

-303) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใหภาคเอกชน
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว
และดํารงชีพของราษฎรในชนบท
(2) สรางคุณคา (
Value Creation) และพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมใหไดมาตรฐานทั้งบริการ
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ พระธาตุศรีสองรัก ภูเรือ ภูหลวง และแกงคุดคู เปนตน ควบคู
กับการสรางแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหมใหเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว อาทิ กระเชาไฟฟาขึ้นภูกระดึง
ตลาดชายแดนทาลี่ เปนตน
(3) พัฒนาบุคลากรดานทองเที่ยวใหมีทักษะดานการบริการ และการตลาดใหไดมาตรฐานทัดเทียม
กับการดําเนินงานในระดับชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 รวมมือการผลิต การคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับเพื่อนบาน
(1) สงเสริมการรวมมือกับ สปป. ลาว ทําการผลิตการเกษตรแบบมีสัญญา ในพืชเศรษฐกิจหลักๆ
ที่ไทยมีความตองการมาก อาทิ ขาวโพด ลูกเดือย ถั่วเหลือง งา มันสําปะหลัง ออย และไมยูคา เปนตน
(2) สนับสนุนการพัฒนาเสนทางทาลี่ - หลวงพระบางเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวและพัฒนาอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน อาทิ เสนทางเขาออก สถานที่ตรวจปลอยสินคา คลังสินคา บริเวณดานทาลี่ ให
เอื้อตอการคา การลงทุน และเปนจุดดึงดูดการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานควบคูกัน
(3) สนับสนุนเวทีความรวมมือระดับทองถิ่นสามประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม ในการเจรจาและ
ตกลงความรวมมือดานการคา การทองเที่ยว การกีฬา และอื่นๆ เพื่อเปนการสรางความเขาใจที่ดีในกลุม
ประเทศอนุภาคกลุมน้ําโขง
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร
(1) สงเสริมเกษตรกรใหผลิตสินคาที่ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยทําการเกษตรอินทรีย ทํา
การเกษตรที่ไดมาตรฐาน GAP
(2) ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร โดยขยายพื้นที่ปลูกยางพาราแทนการปลูกไมผลและพืช
ไรที่ใหผลตอบแทนต่ําและกอใหเกิดการชะลางของหนาดิน อาทิ ขาวโพดและมะขามหวาน และปลูกไม
ผลไมยืนตนเพื่อ
(3) เพิ่มพื้นที่ปาและสรางสมดุลใหกับธรรมชาติ พรอมสงเสริมการผลิตไมดอกและไมประดับ
เมืองหนาวใหเปนสินคาหลักของจังหวัด

-31(4) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยสงเสริมและสนับสนุนการผลิตโดยใชปุยชีวภาพ เกษตรอินทรีย
พรอมทั้งสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ตนทุนใหกับเกษตรกร
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความมั่นคงตามแนวชายแดน
(1) จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ใหพรอมตอการเผชิญสถานการณและปญหา
(2) สรางความเปนหุนสวนเพื่อพัฒนากับประเทศเพื่อนบานและมีนโยบายใหความ
ชวยเหลือระหวางประเทศ
(3) สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน สรางเครือขายชุมชนเฝาระวังการลักลอบนํา
ยาเสพติดเขาตามแนวชายแดน
นโยบายการพัฒนาอําเภอเชียงคาน
ความคาดหวังของอําเภอเชียงคาน
1. ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ สังคมมีความสงบเรียบรอยมีความสงบ
ปลอดภัยในทรัพย
2. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รายจายลดลง ไมมีหนี้สิน
3. การประกอบอาชีพของราษฎรเกื้อกูลตอการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมทองถิ่น
5. พัฒนางานบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สรางความพอใจใหแกประชาชน
6. รักษาความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน มีความสงบเรียบรอยบริเวณชายแดน
แนวทางการไปสูความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวัง
1. ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ สังคมมีความสงบเรียบรอยมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
2. สรางครอบครัวใหอบอุน
3. พัฒนาผูนําทองที่ ผูนําชุมชน ใหเขมแข็งเปนที่พึ่งพาของประชาชน
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแกนหลักรวมกับผูนําทองที่ในการแกไขปญหาชุมชน
5. ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน
6. ปลุกจิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญและเขามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด
อาชญากรรม การหลบหนีเขาเมือง

-327. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รายจายลดลง ไมมีหนี้สิน
8. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมที่หลากหลาย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
9. สนับสนุนสงเสริมการผลิตภาคการเกษตรปลอดสารเคมี
10. สนับสนุนการพัฒนาลุมน้ําขนาดเล็ก แหลงน้ําในพื้นที่การเกษตร
11. สนับสนุนการทําเกษตรแบบพอเพียง
12. สนับสนุนการผลิตสินคาใหมๆ ออกสูตลาด
13. สงเสริมประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น และวัตถุดิบในพื้นที่เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
14. สนับสนุนใหประชาชนมีการออมทรัพยทุกรูปแบบ
15. รณรงคใหประชาชนลดและงดการใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนตอการดํารงชีพ
16. การประกอบอาชีพของประชาชนเกื้อกูลตอการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และมีสวนรวมอยางสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
17. อนุรักษพื้นที่ปาที่มีอยูใหคงสภาพอยูตลอดไป
18. เรงรัดจัดทําแนวพื้นที่ปาใหชัดเจน
19. สนับสนุนการใชพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหเกิดประโยชนตอการทํากินของประชาชน
20. สนับสนุนการปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดของประชาชนแทนพื้นที่ปาที่ถูกทําลาย
21. สรางสํานึกใหประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดตั้ง
อาสาสมัครพิทักษดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
22. สงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น
23. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีอยูใหสวยงามตลอดเวลา
24. สนับสนุนใหการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางมีระบบ โดยประชาชนในพื้นที่
25. จัดกิจกรรมดึงดูดนักทองเที่ยวตลอดทั้งป
26. สรางจิตสํานึกใหชุมชนทองถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี รักษาประเพณีที่ดี
งาม
27. พัฒนางานบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
28. จัดระบบการใหบริการสวนหนา
29. เพิ่มบุคลากรกรณีมีเทศบาลสําคัญ
30. จัดบริการเชิงรุก เชน บริการไมหยุดพักเที่ยง บริการในวันเสารเต็มวัน การบริการประชาชน
ใหหมดในแตละวัน ออกหนวยบริการเคลื่อนที่
31. ปลุกจิตสํานึกใหขาราชการ พนักงานของรัฐ มีความรับผิดชอบที่จะแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนในทุกครั้ง

-3332. รักษาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน มีความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน
33. จัดใหมีการประชุมอยางเปนทางการและพบปะอยางไมเปนทางการกับประเทศเพื่อนบานอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
34. ใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูนําหมูบาน เพื่อสรางความสนิทสนมคุนเคย
35. จักกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอเชียงคาน
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssues)
1. ระบบนิเวศน
1) ลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติและนําแนวพระราชดําริมาแกไข
2) เพิ่มโอกาสฟนฟูของปาไมเพื่อสรางความสมดุลของนิเวศน
3) ขยายพื้นที่ปาโยใชแนวระบบวนเกษตร เชน ปลูกตนยางพาราและไมผลโดยมีพืชเศรษฐกิจ
แซมและเสริม
2. เกษตรอุตสาหกรรม
- การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3. การคาชายแดน
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคาชายแดน
2) การพัฒนาความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานในอนุภาคกลุมแมน้ําโขง
3) ผลักดันใหมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมโยงสนับสนุนกลุมจังหวัดรวมกัน
4. การทองเที่ยว
1. เพิ่มศักยภาพและมูลคาแหลงทองเที่ยวและสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑล
2. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
3. พัฒนาระบบขอมูลการทองเที่ยวและการประชาสัมพันธ
4. ประสานความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางประเทศ
5. พัฒนาโครงขายการคมนาคมระหวางกลุมจังหวัด

-34ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญา
ทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได

โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน
2.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี / มีครอบครัวอบอุน
(1) สนับสนุนโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
(2) โครงการอบรมความรูศูนย 3 วัย
(3) โครงการเพิ่มศักยภาพกํานัน/ผูใหญบานและผูนําชุมชนในการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) โครงการสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหมูบาน
(5) โครงการอบรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุที่บาน
(6) โครงการจัดกิจกรรมรณรงควันอาทิตยเปนวันครอบครัว
2.2 แนวทางการพัฒนาดานสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
(1) โครงการปองกัน/ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด
(2) โครงการอุดหนุน สนับสนุนงบประมาณการแกไขปญหายาเสพติด

รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1
1
1

20,000
30,000
30,000

1
1
1

20,000
30,000
30,000

1
1
1

20,000
30,000
30,000

3
3
3

60,000
90,000
90,000

1
1
1

100,000
20,000
20,000

1
1
1

100,000
20,000
20,000

1
1
1

100,000
20,000
20,000

3
3
3

300,000
60,000
60,000

1
1

50,000
50,000

1
1

50,000
50,000

1
1

50,000
50,000

3
3

150,000
150,000

8

320000

8

320000

8

320000

24

960000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
2.3 แนวทางการพัฒนาดาน การพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ
ทุกภาคสวนในสังคมในการแกไขปญหาของชุมชน สังคมโดยใชกระบวนการประชาคม
(1) โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน
(2) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป แผนดําเนินการ แผนพัฒนาบุคลากร
ขอบัญญัติและแผนชุมชน
2.4 แนวทางการพัฒนาดานสนับสนุนแกไขปญหาเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ผูพิการ
(1) โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส
(2) โครงการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ
(3) โครงการอบรมเด็กเยาวชนดานตางๆ

รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1

20,000
20,000

1
1

20,000
20,000

1
1

20,000
20,000

3
3

60,000
60,000

1
1
1

100,000
50,000
30,000

1
1
1

100,000
50,000
30,000

1
1
1

100,000
50,000
30,000

3
3
3

300,000
150,000
90,000

5

220000

5

220000

5

220000

15

660000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
2.5 แนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและไดรับสวัสดิการทางสังคม
เทาเทียมกัน
(1) โครงการสงเสริมสนับสนุนออกกําลังกาย
(2) โครงการจัดระบบปองกัน และระงับโรคติดตอตางๆ
(3) โครงการจัดซื้อยาพนหมอกควัน , ทรายอะเบท และวัคซีน
(4) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ / งานสาธารณสุขอื่น
(5) โครงการตรวจสุขภาพแกประชาชน
(6) โครงการเดินรณรงคปองกันโรคตางๆ
(7) โครงการปองกันและควบคุมโรคสายพันธุใหม
(8) โครงการสงเสริมหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (Ems)
2.6 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
(1) โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
(2) โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได
2.7 แนวทางสงเสริมความรักสามัคคี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย
(1) โครงการอาสาสมัครปองกันสถาบัน (อสป.)
รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1
1
1
1
1

20,000
50,000
50,000
20,000
20,000
50,000
100,000
50,000

1
1
1
1
1
1
1
1

20,000
50,000
50,000
20,000
20,000
50,000
100,000
50,000

1
1
1
1
1
1
1
1

20,000
50,000
50,000
20,000
20,000
50,000
100,000
50,000

3
3
3
3
3
3
3
3

60,000
150,000
150,000
60,000
60,000
150,000
300,000
150000

1
1

18,000
20,000

1
1

18,000
20,000

1
1

18,000
20,000

3
3

54,000
60,000

1

120,000

1

120,000

1

120,000

3

360,000

11

518000

11

518000

11

518000

33

1554000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน
3.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงานจาง ในการปฏิบัติหนาที่ราชการและการใหบริการ
แกประชาชน
(1) โครงการสงเสริมทุนการศึกษาแกเจาหนาที่ทองถิ่น , ผูบริหาร , สมาชิก อบต.
(2) โครงการสงเสริมเจาหนาที่ , ผูบริหารทองถิ่น , สมาชิก อบต. อบรมสัมมนา
(3) โครงการอบรมศึกษาดูงาน
(4) โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสํานักงาน อบต. หาดทรายขาว
3.2 แนวทางการพัฒนาดานรณรงคสงเสริมการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
ทองถิ่นทุกรูปแบบ
(1) โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(2) โครงการสงเสริมประชาธิปไตย/ระเบียบกฎหมายในทองถิ่น/หมูบาน

รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1

500,000
100,000
300,000
100,000

1
1
1
1

500,000
100,000
300,000
100,000

1
1
1
1

500,000
100,000
300,000
100,000

3
3
3
3

1,500,000
300,000
900,000
300,000

1
1

30,000
30,000

1
1

30,000
30,000

1
1

30,000
30,000

3
3

90,000
90,000

6

1060000

6

1060000

6

1060000

18

3180000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
3.3 แนวทางการพัฒนาดานพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงจัดทําแผนที่ภาษี
เพื่อการจัดเก็บภาษีไดอยางทั่วถึงและคลอบคลุม
(1) โครงการอบรมและจัดทําแผนที่ภาษี
(2) โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดใหไดมาตรฐาน
3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชน ตามหลักธรรมมาภิบาลและบานเมืองที่ดี
(1) โครงการจัดทําเอกสาร , แผนพับ , ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ/เสียงตามสาย
(2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่
(3) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ปฏิบัติงานในองคกร
(4) โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
(5) โครงการกอสรางโรงจอดรถ
(6) โครงการบริการพักเที่ยง

รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1

300,000
50,000

1
1

300,000
50,000

1
1

300,000
50,000

3
3

900,000
150,000

1
1
1
1
1
1

20,000
50,000
50,000
30,000
300,000
10,000

1
1
1
1
1

20,000
50,000
50,000
30,000
10,000

1
1
1
1
1

20,000
50,000
50,000
30,000
10,000

3
3
3
3
1
3

60,000
150,000
150,000
90,000
300,000
30,000

8

810000

7

510000

7

510000

22

1830000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
4.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬา
(1) โครงการกอสรางสวนสุขภาพและสนามกีฬาในชุมชน
(2) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด และกีฬาอื่นๆ
(3) โครงการสนับสนุนกีฬาโรงเรียนทุกแหงในเขตตําบลหาดทรายขาว
(4) โครงการสนับสนุนกีฬาเชื่อมความสัมพันธสามัคคีในชุมชนและตําบล
(5) โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณีออกพรรษา

รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1
1

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

1
1
1
1
1

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

1
1
1
1
1

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

3
3
3
3
3

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

5

500000

5

500000

5

500000

15

1500000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของทองถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนาดานพัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหได
มาตรฐาน และดานการศึกษาโรงเรียนในเขตตําบลหาดทรายขาว / ศูนยการเรียนชุมชน
(1) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตําบล/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(2) โครงการจัดหาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียน
(3) โครงการจัดหาทุนการศึกษานักเรียนยากจนในเขตตําบล
(4) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน
(5) โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(6) โครงการบัณทิตนอย
5.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมสนับสนุนงานประเพณีของทองถิ่นและงานรัฐพิธี
เนื่องในวันสําคัญตางๆ
(1) โครงการสนับสนุนงบประมาณและจัดงานประเพณีทองถิ่น/หมูบาน
(2) โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในชวงเทศกาลสงกรานต / กิจกรรมผูสูงอายุ
(3) โครงการการจัดงานวันปยมหาราช
(4) โครงการการจัดงาน 5 ธันวามหาราชและการจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี
รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1
1
1

700,000
100,000
50,000
700,000
200,000
10,000

1
1
1
1
1
1

700,000
100,000
50,000
700,000
200,000
10,000

1
1
1
1
1
1

700,000
100,000
50,000
700,000
200,000
10,000

3
3
3
3
3
3

2,100,000
300,000
150,000
2,100,000
600,000
30,000

1
1
1
1
10

200,000
50,000
20,000
20,000
2,050,000

1
1
1
1
10

200,000
50,000
20,000
20,000
2,050,000

1
1
1
1
10

200,000
50,000
20,000
20,000
2,050,000

3
3
3
3
30

600,000
150,000
60,000
60,000
6,150,000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของทองถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถิ่น
(1) โครงการสนับสนุนงานดอกฝายมะขามหวานเมืองเลย ประจําป
(2) โครงการสนับสนุนกิจกรรมกาชาดประจําป
(3) โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีอําเภอเชียงคาน ไดแก
3.1 งานประเพณีสงกรานต
3.2 งานวันเด็กแหงชาติ
3.3 งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน
(4) โครงการจัดทําประวัติศาสตรเมืองเชียงคาน
(5)โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
5.4 แนวทางสงเสริมใหสถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาเปนหลักในการสอน เพื่อปลูกฝง
จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
(1) โครงการอบรมจริยธรรม วัฒนธรรม ใหเด็กและเยาวชน
รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1

20,000
20,000
30,000

1
1
1

20,000
20,000
30,000

1
1
1

20,000
20,000
30,000

3
3
3

60,000
60,000
90,000

1
1

20,000
20,000

1
1

20,000
20,000

1
1

20,000
20,000

3
3

60,000
60,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

3

120,000

6

150000

6

150000

6

150000

18

450000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการพัฒนาดานสนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณะภัย
(1) โครงการชวยเหลือผูประสบวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
(2) โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปใหม , สงกรานต)
(3) โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.
(4) โครงการอบรมใหความรูดานการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัย
(5) โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
6.2 แนวทางการพัฒนาดานสนับสนุนและสงเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน
ใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(2) โครงการสงเสริมการปลูกปา
(3) โครงการปลูกตนไมที่วัด โรงเรียน ที่สาธารณะในตําบล
(4) โครงการรณรงคปลูกหญาแฝกตามพระราชดําริ
(5) โครงการกําจัดวัชพืชในลําหวยภายในตําบล
(6) โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ
รวม

1
1
1
1
1

500,000
100,000
100,000
100,000
200,000

1
1
1
1
1

500,000
100,000
200,000
100,000
300,000

1
1
1
1
1

500,000
100,000
200,000
100,000
300,000

3
3
3
3
3

1,500,000
300,000
500,000
300,000
800,000

1
1
1
1
1
10

100,000
20,000
20,000
20,000
50,000
1210000

1
1
1
1
1
1
11

100,000
20,000
20,000
20,000
50,000
200,000
1610000

1
1
1
1
1
1
11

100,000
20,000
20,000
20,000
50,000
200,000
1610000

3
3
3
3
3
3
33

300,000
60,000
60,000
60,000
150,000
400,000
4,430,000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
7.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ การประกอบอาชีพ
ของประชาชนตามแนวนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
(1) โครงการอบรมใหความรูกลุมอาชีพ/เกษตรกร
(2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตรตางๆ เชน การปลูกพืช, การประมง ฯลฯ
(3) โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย
(4) โครงการจัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพ
(5) โครงการสงเสริมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการกรีดยางพารา
(6) โครงการอบรมและสงเสริมการปลูกยางพารา
(7) โครงการออมวันละบาท
(8) โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลหาดทรายขาว
(9) โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
(10) โครงการศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
(11) โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,000
100,000
100,000
80,000
20,000
200,000
100,000
50,000
80,000
200,000
20,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,000
100,000
100,000
80,000
20,000
200,000
100,000
50,000
80,000
200,000
20,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,000
100,000
100,000
80,000
20,000
200,000
100,000
50,000
80,000
200,000
20,000

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

90,000
300,000
300,000
240,000
60,000
600,000
300,000
150,000
240,000
600,000
60,000

11

980000

11

980000

11

980000

33

2940000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี
ยุทธศาสตร

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
7.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ การประกอบอาชีพ
ของประชาชนตามแนวนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
(13) โครงการจัดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มประจําตําบล
1
(14) โครงการอบรมและสงเสริมการปลูกยางพารา
1
(15) โครงการเลี้ยงปลาในบอซีเมนต
1
(16) โครงการปลูกไผเลี้ยง
1
(17) โครงการออมวันละบาท
1
(18) โครงการสนับสนุนพันธุปลาน้ําจืด (ปลอยแหลงน้ําสาธารณะ)
1
(19) โครงการสงเสริมการปลูกลําไยพันธุดี
1
(20) โครงการสงเสริมกลุมทําปุยหมักชีวภาพ
1
(21) โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล (กลุมเย็บปกถักรอย กลุมหัตถกรรม เพาะเลี้ยง 1
เห็ด จักสาน ทําไมกวาด ทําขนม ฯลฯ)
(22) โครงการสนับสนุนทุนหมุนเวียนกลุมอาชีพ
1
(23) โครงการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงเห็ด
1
(24) โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลจอมศรี
1
รวม
12

100,000
20,000
20,000
20,000
100,000
80,000
100,000
100,000
200,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100,000
20,000
20,000
20,000
100,000
80,000
100,000
100,000
200,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100,000
20,000
20,000
20,000
100,000
80,000
100,000
100,000
200,000

3
3
3
3
3
3
3
3
3

300,000
60,000
60,000
60,000
300,000
240,000
300,000
300,000
600,000

100,000
100,000
50,000
990,000

1
1
1
12

100,000
100,000
50,000
990,000

1
1
1
12

100,000
100,000
50,000
990,000

3
3
3
36

300,000
300,000
150,000
2,970,000
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โครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (2554 - 2556)
องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
7.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ การประกอบอาชีพ
ของประชาชนตามแนวนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
(25) โครงการสงเสริมการปลูกมะมวงพันธุดี
(26) โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
(27) โครงการศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
(28) โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ พระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ
(29) โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดิน
(30) โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง
(31) โครงการสงเสริมการเลี้ยงกบ
(32) โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง
(33) โครงการสงเสริมการเลี้ยงโค - กระบือ

รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80,000
80,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,000
100,000
100,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80,000
80,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,000
100,000
100,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80,000
80,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,000
100,000
100,000

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

240,000
240,000
600,000
300,000
300,000
300,000
300,000
240,000
300,000
300,000

10

1,040,000

10

1,040,000

10

1,040,000

30

3,120,000
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สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัตแิ ละการติดตาม ประเมินผล
1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง
ถิ่นประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิน่ ที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแ ทนประชาคมทองถิน่ ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแ ทนหนวยงานที่เกีย่ วของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดั เลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูท รงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึง่ คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพือ่ ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทัว่ กันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนีใ้ หปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ
รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพือ่ เสนอผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
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(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนีใ้ หปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ 31 เพือ่ ประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
2. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามผลโครงการ โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมิน
ผลผลเพือ่ ตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยูภ ายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือ
ไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม ทั้งนี้ การติดตาม เปนการตรวจสอบ
ในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ
ดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโยคํานึง
ถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนีค้ วรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอย
โครงการละ 1 ครัง้ และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครัง้ แลวรายงานผลและเสนอความ
เห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบ ริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทอง
ถิน่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทั่วกัน อยางนอยป
ละ 1 ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
-------------------------------------------หมายเหตุ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ศึกษาไดจากคูม ือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสูก ารปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคผนวก
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. 2548
-คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หาดทรายขาว
-ประกาศใชแผนพัฒนาสามป
-สรุปแนวทาง/โครงการ แผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ. 2554-2556

ประกาศองค์การบริหการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขาววนตำบลหาดทรายขาว`#าบลหาดทรายขาว
เรอง ใช้แผนพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ#ฒนาส่วนตำบลหาดทรายขาวามป& พัฒนาสามปี  พ.ศ.ศ. 2554 -2556 องค์การบริหการบรหารส่วนตำบลหาดทรายขาววนตำบลหาดทรายขาว`#าบลหาดทรายขาว
.............................................................................................
อาศัยอำยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยบียบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทาและประสานแผน
ฒนาอง"#กรปก"รองสวนทอง$%&น .ศัยอำ. 2548 +อ 17 และมต%ท&ประ./มสภาอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หาร
สวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว ไดให"วามเห2น.อบียบกระทรวงมหาดไทย รางแผน ฒนาสามป3 ( .ศัยอำ. 2554 – 2556 ) +อง
อง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว ใน"ราวประ./มสภา สมยสามญ สมยท& 2 เม9&อวนท& 29
ม%$/นายน 2553 แลว
อง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว จ<งประกาศัยอำใ.แผน ฒนาสามป3
( .ศัยอำ. 2554 -2556 ) +ององ"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว ตอไป
จ<งประกาศัยอำมาใหทราบียบกระทรวงมหาดไทย โดยท&วกน
ประกาศัยอำ ณ วนท& 30 เด9อน ม%$/นายน .ศัยอำ. 2553

(นายบียบกระทรวงมหาดไทย ญ
/ ส%ทธิ์   บัวระ%B บียบกระทรวงมหาดไทย วระเ .ร)
นายกอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว

บนทึกขกข้อความอความ
ส่วนตำบลหาดทรายขาววนราช้แผนพัฒนาการ
สานกงานปลดอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว
ท.
ว#นท. 30 ม%$/นายน 2553
เรอง การประกาศัยอำใ.แผน ฒนาสามป3 ( .ศัยอำ. 2554-2556 ) +ององ"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ล
หาดทราย+าว
เร.ยน นายกอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว
เรองเดม อง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว ไดดาเน%นการจดทาแผน ฒนา
สามป3 ( .ศัยอำ. 2554-2556 ) และไดกาหนดประเด2นหลกการ ฒนาใหสอด"ลองกบียบกระทรวงมหาดไทย ว%สยทศัยอำน#
นธิ์   บัวระก%จ และจ/ดม/งหมายเ 9&อการ ฒนาในแผนย/ทธิ์   บัวระศัยอำาสตร#การ ฒนา รวมทCงสอด"ลองกบียบกระทรวงมหาดไทย ปDญหา
"วามตองการ+องประ.า"มและ./ม.น โดยนา+อมEล 9Cนฐานในการ ฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
+อมEลในแผน./ม.นมา %จารณาในการจดทาแผน เ 9&อใ.เปHนแนวทางในการ ฒนา+อง
อง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว
ขอเท/จจรง ผEบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารทอง$%&นไดเสนอรางแผน ฒนาสามป3ตอสภา อบียบกระทรวงมหาดไทย ต. หาดทราย+าวเ 9&อ
ให"วามเห2น.อบียบกระทรวงมหาดไทย ใน"ราวประ./มสภา อบียบกระทรวงมหาดไทย ต. หาดทราย+าว สมยสามญ สมยท& 2 ประจาป3 2553
เม9&อวนท& 29 ม%$/นายน 2553 และมต%ท&ประ./มสภา อบียบกระทรวงมหาดไทย ต. หาดทราย+าว เห2น.อบียบกระทรวงมหาดไทย รางแผน ฒนา
สามป3 ( .ศัยอำ. 2554-2556 ) +ององ"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว แลว
ขอระเบ.ยบ อาศัยอำยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยบียบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดการทาแผน ฒนา
+ององ"#กรปก"รองสวนทอง$%&น .ศัยอำ. 2548 +อ 17
ขอเส่วนตำบลหาดทรายขาวนอ/พัฒนาสามปี  พ.ศจารณา
- เ 9&อใหการ ฒนา+อง อบียบกระทรวงมหาดไทย ต. หาดทราย+าว ในดานตางๆ เปHนไปตามแบียบกระทรวงมหาดไทย บียบกระทรวงมหาดไทย แผน ฒนา
สามป3 ( .ศัยอำ. 2554-2556 ) ท&ไดกาหนดไว
- หากเห2น.อบียบกระทรวงมหาดไทย โปรดลงนามในประกาศัยอำ เ 9&อใ.แผน ฒนาสามป3 ท&แนบียบกระทรวงมหาดไทย เสนอมา รอมนC
(นางสาวจนทร#เ ญ
2 ศัยอำรประเสร%ฐ )
ปลดอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว

( นายบุญสิทธิ์ญสิทธิ์  บัวรทธิ์  บัวระเพชร  บุญสิทธิ์วระเพชร )
นายกอง การบุญสิทธิ์รหารสิทธิ์  บัวรวน าบุญสิทธิ์ลหาดทรายขาว

บนทึกขกข้อความอความ
ส่วนตำบลหาดทรายขาววนราช้แผนพัฒนาการ
สานกงานปลดอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว
ท.
ว#นท. 30 ม%$/นายน 2553
เรอง การประกาศัยอำใ.แผน ฒนาสามป3 ( .ศัยอำ. 2554-2556 ) +ององ"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ล
หาดทราย+าว
เร.ยน ประธิ์   บัวระานสภาอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว
เรองเดม อง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว ไดดาเน%นการจดทาแผน ฒนา
สามป3 ( .ศัยอำ. 2554-2556 ) และไดกาหนดประเด2นหลกการ ฒนาใหสอด"ลองกบียบกระทรวงมหาดไทย ว%สยทศัยอำน#
นธิ์   บัวระก%จ และจ/ดม/งหมายเ 9&อการ ฒนาในแผนย/ทธิ์   บัวระศัยอำาสตร#การ ฒนา รวมทCงสอด"ลองกบียบกระทรวงมหาดไทย ปDญหา
"วามตองการ+องประ.า"มและ./ม.น โดยนา+อมEล 9Cนฐานในการ ฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
+อมEลในแผน./ม.นมา %จารณาในการจดทาแผน เ 9&อใ.เปHนแนวทางในการ ฒนา+อง
อง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว
ขอเท/จจรง ผEบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารทอง$%&นไดเสนอรางแผน ฒนาสามป3ตอสภา อบียบกระทรวงมหาดไทย ต. หาดทราย+าวเ 9&อ
ให"วามเห2น.อบียบกระทรวงมหาดไทย ใน"ราวประ./มสภา อบียบกระทรวงมหาดไทย ต. หาดทราย+าว สมยสามญ สมยท& 2 ประจาป3 2553
เม9&อวนท& 29 ม%$/นายน 2553 และมต%ท&ประ./มสภา อบียบกระทรวงมหาดไทย ต. หาดทราย+าว เห2น.อบียบกระทรวงมหาดไทย รางแผน ฒนา
สามป3 ( .ศัยอำ. 2554-2556 ) +ององ"#การบียบกระทรวงมหาดไทย รห% ารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว แลว
ขอระเบ.ยบ อาศัยอำยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยบียบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดการทาแผน ฒนา
+ององ"#กรปก"รองสวนทอง$%&น .ศัยอำ. 2548 +อ 17
ขอเส่วนตำบลหาดทรายขาวนอ/พัฒนาสามปี  พ.ศจารณา
- เ 9&อทราบียบกระทรวงมหาดไทย 
- เห2น"วรแจงใหสมา.%กทราบียบกระทรวงมหาดไทย  ตามประกาศัยอำท&แนบียบกระทรวงมหาดไทย มา รอมนC

( นายบียบกระทรวงมหาดไทย /ญส%ทธิ์   บัวระ%B บียบกระทรวงมหาดไทย วระเ .ร )
นายอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว

( นายวระ แสง+าว )
ประธิ์   บัวระานสภาอง"#การบียบกระทรวงมหาดไทย ร%หารสวนตาบียบกระทรวงมหาดไทย ลหาดทราย+าว

งบประมาณรายจายท3กหนวยงาน
งบประมาณ
รายได
อ3ดหน3น
รวม
หมายเหต/

ส่วนตำบลหาดทรายขาวาน#กปล#ด
3,745,644
2,656,080
6,401,724

ส่วนตำบลหาดทรายขาววนการค์การบริหล#ง
1,219,720
1,219,720

ส่วนตำบลหาดทรายขาววนโยธา
579,320
3,378,500
3,957,820

งบียบกระทรวงมหาดไทย ประมาณทCงส%Cน 12,876,536 บียบกระทรวงมหาดไทย าท
ประมาณการงบียบกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 11,725,600 บียบกระทรวงมหาดไทย าท
ตCงงบียบกระทรวงมหาดไทย ประมาณเก%น 1,150,936 บียบกระทรวงมหาดไทย าท

งบกลาง
156,916
1,112,000
1,268,916

รวม
5,701,600
7,146,500
12,876,536

ที่ ลย 79101/

ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
6 กรกฎาคม 2553

เรื่อง

สงแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2554 - 2556 )

เรียน นายอําเภอเชียงคาน
สิ่งที่สงมาดวย 1. แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2554 - 2556 )
2. สําเนาประกาศใชแผน

จํานวน 1 เลม
จํานวน 1 ฉบับ

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป
( พ.ศ. 2554 - 2556 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว ขอสงแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2554 - 2556 )
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญสิทธิ์ บัวระเพชร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว

สํานักงานปลัด
งานนโยบายและแผน
โทร./โทรสาร. 0-4207-0823

-สําเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. หาดทรายขาว
ครัง้ ที่ 2 วันจันทร ที่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
*************************
รายชื่อผูเ ขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายบุญสิทธิ์ บัวระเพชร
2 นายนพนันท สั้นจันดา
3 นายชิน แสงขาว
4 นายบุญทัย แกวบุตรดี
6 นายเกษม กันรเรศ
7 นายแหง แสงขาว
8 นายสุเวศ แสงขาว
9 นายสีทน สิงสถิตย
10 นายไฉน แสงขาว
11 นายประดา แสงขาว
12 นายลําใย แสงขาว
13 นายบุญสงค แสงขาว
14 นายบุดดา สั้นจันดา
15 นายสน ทองภา
16 นางธนิษร แสงประโคน
17 น.ส. จันทรเพ็ญ ศรีประเสริฐ

ตําแหนง
นายกอบต.
รองนายกอบต.
รองนายกอบต.
เลขานุการนายก
สมาชิกสภาอบต. ม.4
สมาชิกสภาอบต. ม.1
สมาชิกสภาอบต. ม.
กรรมการ
สมาชิกสภาอบต.
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
จนท. วิเคราะหฯ
ปลัดอบต.

ลายมือชื่อ
บุญสิทธ บัวระเพชร
นพนันท สัน้ จันดา
ชิน แสงขาว
บุญทัย แกวบุตรดี
เกษม กันรเรศ
แหง แสงขาว
สุเวศ แสงขาว
สีทน สิงสถิตย
ไฉน แสงขาว
ประดา แสงขาว
ลําใย แสงขาว
บุญสงค แสงขาว
บุดดา สั้นจันดา
สน ทองภา
ธนิษร แสงประโคน
จันทรเพ็ญ ศรีประเสริฐ

หมายเหตุ

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ลว
( ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 )
- รับรอง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
- ไมมี

เรื่องพิจารณา
- รางแผนพัฒนา อบต. หาดทรายขาว 3 ป (พ.ศ. 2554-2556 )
ประธานฯ
- ตามที่ประชุมครั้งที่แลว คณะกรรมการพัฒนา อบต. หาดทรายขาว
นายบุญสิทธิ์ บัวระเพชร ไดพจิ ารณากําหนดกรอบแนวทาง เพือ่ ใหสอดคลองกับปญหาและ ความ
ตองการโดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลจาก
แผนชุมชน นโยบายของผูบริหาร ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ อบต.
หาดทรายขาว และใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน อบต.
หาดทรายขาว รวบรวมแนวทาง และขอมูลนํามาวิเคราะห เพื่อจัดทํารางแผน
พัฒนาสามป และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
อบต. หาดทรายขาว พิจารณาเพือ่ จะไดเสนอผูบริหารตอไป สวนรายละเอียดราง
แผนพัฒนาสามป ( 2554-2556 ) ใหเลขาฯ นําเสนอตอที่ประชุม
น.ส. จันทรเพ็ญ ศรีประเสริฐ - ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ
อบต. หาดทรายขาว ไดจัดทํารางแผนฯ โยกําหนดยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารเทศ มีแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง
จํานวนโครงการ ป 2554 จํานวน 10 โครงการ
2) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน มีแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง จํานวน
โครงการ ป 2554 จํานวน 24 โครงการ

-33) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเมือง การบริหารการจัดการที่ดี และการให
บริการสาธารณะแกประชาชน มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง จํานวน
โครงการ ป 2554 จํานวน 14 โครงการ
4) ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวและการกีฬา มี
แนวทางการพัฒนา 1 แนวทาง จํานวนโครงการ ป 2554 จํานวน 5 โครงการ
5) ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษาศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่น และภูมิปญญาของทองถิ่น มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง จํานวน
โครงการ ป 2554 จํานวน 15 โครงการ
6) ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
จํานวนโครงการ ป 2554 จํานวน 10 โครงการ
7) ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได มีแนวทางการพัฒนา
1 แนวทาง จํานวนโครงการ ป 2554 จํานวน 11 โครงการ
สวนรายละเอียดของยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา/โครงการตางๆ ในแผน
พัฒนาสามป อบต. หาดทรายขาว ตามเอกสารที่แจกคณะกรรมการฯ ขอใหทาน
พิจารณาที่ยุทธศาสตร หากมีขอแกไขหรือเสนอขอคิดเห็นเพิม่ เติมได
ประธานฯ
- ไมทราบคณะกรรมการทานใด มีขอเสนอที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใด
นายบุญสิทธิ์ บัวระเพชร หรือไม เพราะในการจัดแผนพัฒนาสามป ตามรางที่เสนอมาก็ครอบคลุม
ทุกดานแลว
นายเกษม กันระเรศ - ผมดูจากรางแลวโครงการตางๆ ที่ทําเขาแผนพัฒนาสามป ครอบคลุมทุกดาน
ส.อบต. ม. 4
แตขอเสนอทางโครงการที่อยูในป 2556 นํามาเปนป 2554 คือโครงการเครื่อง
กรองน้ําประปา
ประธานฯ
- ไมทราบวากรรมการทานอื่นมีขอเสนออะไรอีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่
นายบุญสิทธิ์ บัวระเพชร ประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปของ อบต. หาดทรายขาว เพือ่ จะไดนํา
เสนอใหผูบริหารนําเขาที่ประชุมสภาฯ อบต. หาดทรายขาว ในคราวประชุมสภาฯ
ตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

-4ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ
- ดวน อบต. หาดทรายขาว จะไดดําเนินการพนหมอกควัน เพือ่ ปองกันการเกิด
นายบุญสิทธิ์ บัวระเพชร โรคไขเลือดออก จะไดดําเนินการพนใหครบทุกหมูบาน
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานฯ
- ทานกรรมการฯ มีเรื่องอะไรที่จะไดขอหรือไม หากไมมีผมขอขอบคุณทุกนาย
บุญสิทธิ์ บัวระเพชร
ทานที่สละเวลาเขาประชุม และขอปดประชุม
ปดประชุม

เวลา 12.00 น.

(ลงชือ่ )
ผูจดบันทึกการประชุม
(น.ส. จันทรเพ็ญ ศรีประเสริฐ)
เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)
ผูตรวจบันทึกการประชุม
(นายบุญสิทธิ์ บัวระเพชร)
ประธานคณะกรรมการ

ค สั่งองคก รบรห รสั่วนตำบลหาดทรายขาว��`�� บลห ดทร ยข ว
ท 59 /2553
เรอง แตำบลหาดทรายขาว��`��งตำบลหาดทรายขาว��`��"งคณะกรรมก รตำบลหาดทรายขาว��`��ดตำบลหาดทรายขาว��`�� มและประเมนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	Àฒน องคก รบรห รสั่วนตำบลหาดทรายขาว��`�� บลฯ
............................................
เพื่ออปฏิบัติให้บัติให้เป็นติให้เป็นไปตาให้เป็นไปตามระเบีเปนไปติให้เป็นไปตาามระเบัติให้เป็นยบัติให้เป็นกระทรวงมห้เป็นไปตามระเบีาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  2ดท!าแผนพื่อฒนาขององ&'กร
ปก&รอง(วนทอง)น พื่อ.ศ. 2548 ขอ 28 จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  2/งแติให้เป็นไปตางติให้เป็นไปตา0ง&ณะกรรมการติให้เป็นไปตาดติให้เป็นไปตาามและประเมนผลแผนพื่อฒนาอง&'การ
บัติให้เป็นรห้เป็นไปตามระเบีาร(วนติให้เป็นไปตา!าบัติให้เป็นลห้เป็นไปตามระเบีาดทรายขาว ประกอบัติให้เป็นดวย
(1) นายวระ แ(งขาว
ประธาน(ภา อบัติให้เป็นติให้เป็นไปตา.
ประธานกรรมการ
(2) นายยอด แ(งขาว
รองประธาน(ภา
กรรมการ
(3) นายไฉน แ(งขาว
(มาชิกสภา อบต.		กรรมการhก(ภา อบัติให้เป็นติให้เป็นไปตา.
กรรมการ
(4) นายประดา แ(งขาว
ผ;แทนประชิกสภา อบต.		กรรมการhา&มติให้เป็นไปตา!าบัติให้เป็นล
กรรมการ
(5) นายบัติให้เป็น<ดดา (0นจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  2นดา
ผ;แทนประชิกสภา อบต.		กรรมการhา&มติให้เป็นไปตา!าบัติให้เป็นล
กรรมการ
(6) นายธวชิกสภา อบต.		กรรมการhชิกสภา อบต.		กรรมการhย ห้เป็นไปตามระเบีลาพื่อนธ'
ผอ.ร.ร บัติให้เป็นานห้เป็นไปตามระเบีาดทรายขาว
กรรมการ
(7) นาย(น ทองภา
ผ;ทรง&<ณว<ฒ
กรรมการ
(8) นายล!าไย แ(งขาว
ผ;ทรง&<ณว<ฒ
กรรมการ
(9) นายไพื่อบัติให้เป็น;ลย' &ร<ฑยง
เลขาน<การ(ภาฯ
กรรมการ/เลขาน<การ
ให้เป็นไปตามระเบี&ณะกรรมการติให้เป็นไปตาดติให้เป็นไปตาามและประเมนผลแผนพื่อฒนาทอง)น มอ!านาจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  2ห้เป็นไปตามระเบีนาท ดงน0
(1) ก!าห้เป็นไปตามระเบีนดแนวทาง วธการในการติให้เป็นไปตาดติให้เป็นไปตาามและประเมนผลแผนพื่อฒนา
(2) ด!าเนนการติให้เป็นไปตาดติให้เป็นไปตาามและประเมนผลแผนพื่อฒนา

สรุปแนวทาง / โครงการ แผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ. 2554 - 2556
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่
สารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่
ชุมชน
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่

แนวทางการ
พัฒนา

จํานวนโครงการ
ป 2554 ป 2555
ป 2556
17
26
25

1 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี

1

2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

7

24

24

24

3 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
4 การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาของ

4
1
4

14
5
15

12
5
15

12
5
15

6 การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย และการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

2

10

11

11

7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
รวม

1
20

11
96

11
104

11
103

