
 

 
 
 

 

 

 

 

 

สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2556 ครั้งที่ 2 

วันที่  24  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๕6 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  24  มิถุนายน  2556  เวลา 09.00 น.  

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
-------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2556 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  17  มิถุนายน  2556 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องพิจารณา 
  3.1  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560  
  3.2  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 
  3.3  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 4/2556 (อํานาจสภาทองถ่ิน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ         
  4.1 หารือการดําเนินงานการกอสรางท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากจนผูยากไรและผูดอย
โอกาศ ประจําป 2556  
  4.2  หารือการดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผูสูงอายุในการ
สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศาสนา ประจําป 2556 
  4.3  หารือการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.) ของ อบต.กระโทก ประจําป 2556 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
                   เม่ือสมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มาครบองคประชุมแลว จํานวน 20 คน    
นายถนอม   คีมกระโทก  ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ     ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 
๒๕๕6  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  ๑7  มิถุนายน  2556 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก   ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๕6  
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี ๑7  มิถุนายน  2556  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  จึง
ขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม   (เวนระยะเวลา 
๑ นาที) 

ถาไมมีสมาชิกฯ   ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม    ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๕6 ครั้งท่ี 1 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน  
2556  ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องดวน 
๓.1  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ. ๒๕๕6  

– พ.ศ. ๒๕60 
ประธานฯ     นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอใหสภา อบต.กระโทก พิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา พ.ศ. ๒๕๕6 – พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (เอกสารแนบทาย)   

ขอกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๓  การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการใหดําเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้   

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะห
เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
 

 
 



 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา

องคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป  

“ราง” 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)   

๑. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) มีองคประกอบ ดังนี้ 
  บทท่ี  ๑  บทนํา  
  บทท่ี  ๒   สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  บทท่ี  ๓  การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน  
  บทท่ี  ๔  วิสัยทัศน พันธกิจและจุดม่ังหมายเพ่ือการพัฒนา  
  บทท่ี  ๕  ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  
  บทท่ี  ๖  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล  
๒. สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร 
  การวางแผนยุทธศาสตรเปนการตัดสินใจลวงหนาเก่ียวกับทิศทาง  (Direction)  หรือความ
ตั้งใจ (Intention) ขององคการในอนาคต  โดยการระบุ 
  2.1 วิสัยทัศน    
  2.2 ภารกิจหลัก    
  2.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  2.4 ยุทธศาสตร  กลยุทธ และแนวทางการพัฒนา     
  

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สุขภาพดี  การศึกษาท่ัวถึง  เกษตรกรรมยั่งยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ  นําการพัฒนา 

พันธกิจ 
ภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
วิสัยทัศนเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของทองถ่ิน  ภารกิจหลักของการพัฒนาก็เปนเสมือน
เสนทาง 

ท่ีถูกตองชัดเจนท่ีจะนําไปสูจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ 
ภารกิจหลัก   หมายความถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคการท่ีเก่ียวกับลักษณะ          

การบริหารและการจัดบริการสาธารณะ   รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับองคการหรือภาพลักษณท่ีตองนําเสนอและ
ปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกร   ซ่ึงเปนขอบเขตของบทบาทอํานาจหนาท่ีหลักท่ีมุงเนน
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

1. ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
3. สงเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมของทองถ่ิน 
4. สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. สนับสนุนการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
6. บรรเทาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
7. สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 



 
8. สงเสริมใหเปนตําบลสุขภาพดี 10 ตัวชี้วัด 
9. สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย 

 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมท่ีควรคาแกการ
ดําเนินงาน 

ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและ
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

จุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนนอกจากจะนําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว
แลว      ยังตองคํานึง ถึงหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน   ซ่ึงหมายถึงการรักษาและเพ่ิมพูนความเจริญงอกงามของ
ทองถ่ิน  ในลักษณะท่ีจะเปนการสืบสายความเจริญงอกงามนั้นใหสืบเนื่องไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน  โดยไม
กอใหเกิดผลเสียหายใน           ดานตาง ๆ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  และไดกําหนด  จุดมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ไวดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของ อบต. 
3. เพ่ือเพ่ิมรายไดและเศรษฐกิจใหชุมชน 
4. เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาตินั้นคงอยูและมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
5. การบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวก  รวดเร็ว  และเสมอภาค 
6. เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  
7. เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพของรัฐโดยเทาเทียมกัน 
8. เพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
9. เพ่ือสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม 

10. เพ่ือใหผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น    (10 จุดมุงหมาย 13 ตัวช้ีวัด) 
 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KpIs) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 56 - 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 

1. เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
 

1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจาก
การทองเท่ียว 

1) จํานวนรายไดท่ีไดรับจากการ
ทองเท่ียวรอยละ 35 

100% 
 

50% 
 

65% 
 

75% 
 

85% 
 

100% 
 

2) รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวน

นักทองเที่ยวและนักทัศนาจร 

2) จํานวนนักทองเท่ียวและนักทัศนาจร
รอยละ  35 

100% 50% 65% 75% 85% 100% 

2. เพ่ือใหประชาชนมีความ 
พึงพอใจในการบริหารงานของ
อบต.กระโทก 

1) รอยละของประชาชนมีความ 
พึงพอใจในการบริหารงานของ อบต. 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของ อบต .รอยละ  50 ของ
ประชาชนท้ังหมด 

100% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. เพ่ือเพ่ิมรายไดและเศรษฐกิจ 
ใหชุมชน 
 

1) รอยละของครัวเรือนท่ีมีรายได
มากกวารายจาย 

1) ครัวเรือนท่ีมีรายไดมากกวารายจาย  
มีรอยละ  25 ของครัวเรือนท้ังหมด 

85% 
 

40% 
 

55% 
 

65% 
 

75% 
 

85% 
 

2) จํานวนการรวมกลุมเพื่อประกอบ

อาชีพเสริมภายในหมูบานอยางนอย

หมูบานละ 1  กลุม 

2) หมูบานในตําบลมีการรวมกลุม           
เพ่ือประกอบอาชีพเสริม  1 หมูบาน 
จากหมูบานท้ังหมด  10  หมูบาน 

10 หมู 
 

2 หมู 
 

2 หมู 
 

2 หมู 
 

2 หมู 
 

2 หมู 
 

3) รอยละของประชากรในวัยทํางาน 

( 13 - 60ป ) ที่วางงาน 

3) ประชากรในวัยทํางานวางงาน          
รอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด 

0% 20% 15% 
 

10% 5% 0% 

4. เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ 
นั้นคงอยูและมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

1) รอยละของจํานวนครัวเรือนท่ีเปน
สมาชิก เครือขายท่ีมีสวนรวมใน 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1) จํานวนครัวเรือนท่ีเปนสมาชิก 
เครือขายท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีรอยละ  5  ของครัวเรือนท้ังหมด 

100% 
 
 
 

50% 
 
 
 

65% 
 
 

75% 
 
 
 

85% 
 
 
 

100% 
 
 



จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KpIs) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 56 - 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 

 2) รอยละของจํานวนแหลงน้ําท่ี
ไดรับการพัฒนาและฟนฟูสามารถกัก
น้ําไดเต็มศักยภาพ 
 

2) จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนา
และฟนฟูสามารถกักน้ําไดเต็มศักยภาพ
มีจํานวน 7 แหง จากจํานวน  14 แหง 

7 แหง 
 

2 แหง 
 

2 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 

5.   เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวก 
รวดเร็วและเสมอภาค 

1) รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับ 
บริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ท่ีจําเปน 

1) ครัวเรือนท่ีไดรับบริการ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนครบถวน 
รอยละ 35 ของครัวเรือนท้ังหมด 

80% 40% 50% 60% 70% 80% 

6. เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหกับ 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

1) รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับ 
การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 

1) ครัวเรือนท่ีไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนการศึกษาอยางท่ัวถึงและ 
เทาเทียมมีรอยละ 35  ของครัวเรือน
ท้ังหมด 

100% 
 

50% 
 
 

65% 
 
 

75% 
 

85% 
 
 

100% 
 

2) รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 

2)  ครัวเรือนไดรับขอมูลขาวสารของ
ทางราชการมีรอยละ 35 ของครัวเรือน
ท้ังหมด 

100% 50% 65% 
 

75% 
 

85% 
 

100% 
 

 

7. เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพของรัฐโดยเทาเทียมกัน 

1) รอยละของครัวเรือนที่ไดรับ 

การบริการดานสุขภาพของรัฐ 

 

1) ครัวเรือนท่ีไดรับการบริการดาน
สาธารณะสุขมีรอยละ 40 ของครัวเรือน
ท้ังหมด 

100% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. เพ่ือบรรเทาและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน 
 

1)  รอยละของประชาชนท่ีเดือดรอน
และไดรับการบรรเทาแกไขปญหา
ความเดือดรอนนั้นๆ 

1)  ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน   
มีรอยละ 30 ของประชากรท้ังหมด 

0% 
 
 

25% 
 
 

20% 
 
 

15% 10% 0% 

 
 
 



จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(Kpls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 56 - 60 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 

9.  เพ่ือสงเสริมศาสนาและ 
วัฒนธรรมอันดีงาม 
 

1) รอยละของจํานวนประชากร
องคกร  เครือขาย ท่ีมีสวนรวมใน
การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

1)  จํานวนประชากรองคกร เครือขาย 
ท่ีมีสวนรวมในการสงเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมรอยละ 35 ของท้ังหมด 

100% 50% 65% 75% 85% 100% 

10.  เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นคงอยูและมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

1) รอยละของจํานวนครัวเรือนท่ีเปน
สมาชิก เครือขายท่ีมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1) จํานวนครัวเรือนท่ีเปนสมาชิก 
เครือขายท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีรอยละ 5 ของครัวเรือนท้ังหมด  

100% 50% 65% 75% 85% 100% 

1)  รอยละของจํานวนแหลงน้ําท่ี
ไดรับการพัฒนาและฟนฟูสามารถกัก
น้ําไดเต็มศักยภาพ 

1) จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนา
และฟนฟูสามารถกักน้ําไดเต็มศักยภาพ
มีจํานวน  7 แหง จากจํานวน             
14  แหง 

7 แหง 
 

2 แหง 
 

2 แหง 1 แหง 1 แหง 1 แหง 



 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  (พ.ศ.255๖ – 25๖๐) 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาการทองเท่ียว 
กลยุทธ 
การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

พัฒนารายไดจากการจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน  การเปนศูนยกลางฝกอบรมสัมมนา  กีฬาเพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ 

สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานศาสนาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและ
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

คนหาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม 
พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเขาแหลงทองเท่ียวและปายบอกทาง 
การเพ่ิมศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
การพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศกทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การบริหารราชการตาม 
หลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ
และพัฒนาศักยภาพของทองถ่ิน 

สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆดาน  ตามหลักการบริหารการจัดการท่ีดี 
สงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปญหาความยากจน 
กลยุทธ 
การสงเสริมอาชีพ 

1.  สงเสริมกิจการพาณิชยและลงทุน/ตลาดเพ่ือการพาณิชย 
2.  เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
3.  สงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/ตลาดชุมชน/รานคาชุมชน 
4.  สรางความเขมแข็งดานการเกษตรกรรม/สินคาชุมชน 
เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน 
การสรางเครือขายสินคาชุมชน/ศูนยประสานสินคาชุมชน 
พัฒนาและสงเสริมการคาของชุมชนในเชิงพาณิชยอิเลคทรอนิคส 
พัฒนาและสงเสริมโรงสีชุมชน 



 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
อยางยั่งยืน 
กลยุทธ 
การดูแล รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ในทองถ่ินและชุมชน 
2. การกําจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะระดับอําเภอ 
3. การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  ในชุมชนและทองถ่ิน 
4. การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม  การใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. การสนับสนุนการรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 
6. การปลุกจิตสํานึกและคานิยมใหประชาชนในทองถ่ินมีความรูและความเขาใจในการอนุรักษและสงเสริมการคนหา 

สิ่งอ่ืนๆ  ในทองถ่ินไปทดแทนพลังงาน 
7. การเผยแพร/ประชาสัมพันธ/อนุรักษมรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธ 
การลดปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

1. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 
2. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
3. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
4. การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
5. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
6. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
7. การผังเมืองของทองถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 
กลยุทธ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคม 

1.   การจัดการศึกษา 
     1.1  สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
   1.2  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมท้ังทางกายภาพและใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   1.3  สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะใหสูงข้ึน 
   1.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   1.5  สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

2.  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและ 
     เพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 3.  การสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุนสงเสริมกีฬา นานาชาติ 

4.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 
5.  การสาธารณสุข  การสรางสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การปองกันและการควบคุมโรคติดตอ/โรคระบาดและ 

โรคไมติดตอ   การพ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
6.  การปองกัน และการแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด 
7.  การรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือปลุกจิตสํานึกดานคุณธรรม/จริยธรรมแกประชาชนในทองถ่ิน 
8.  การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
น้ําแกจน 
กลยุทธ 
การพัฒนาแหลงน้ําในทองถ่ิน 

1. สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทํานบก้ันน้ํา  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหลงน้ํา  
2. คลองน้ํา  และการกระจายการใชประโยชน 
3. กอสรางระบบแหลงน้ําขนาดใหญ 
4. การพัฒนาลุมน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 8 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย 
กลยุทธ 
การเพ่ิมผลผลิตและลดการใชปุยเคมี 

1. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตดานเกษตรอินทรีย 
2. การลดคาใชจายของเกษตรกร 
3. การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
4. การประชาสัมพันธและรณรงคใหเกษตรกรมีความเชื่อม่ันในการใชเกษตรอินทรียแทนปุยวิทยาศาสตร 

 
 จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบตอไป 

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560) 
 
 
 
 
 



 

 

๓.2  เรื่องพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 –๒๕๕9) ของ 
อบต.กระโทก 

ประธานฯ     นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอใหสภา อบต.กระโทก พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 
สามป พ.ศ. ๒๕๕7–๒๕๕9  ซ่ึงมีรายละเอียดตามรางแผนพัฒนาสามป อบต.กระโทก (พ.ศ. ๒๕๕7– 2๕๕9)  
แบงออกเปน  ๘  ยุทธศาสตร ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   

ขอกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘   หมวด ๓  การจัดทําแผนพัฒนา  ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้   

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ัง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา 
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป ตอสภาองคการบริหาร

สวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ตอไป   

จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใหความ
เห็นชอบตอไป 
มติท่ีประชุม    อนุมัติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก มีเรื่องปรึกษาหารือสภา อบต.กระโทก จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ ขอเชิญ
ทานนายก อบต.กระโทก ครับ 
นายก อบต.กระโทก  ผมมีเรื่องจะปรึกษาหารือกับสมาชิกสภา อบต.กระโทก จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้  
  4.1 หารือการดําเนินงานการกอสรางท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากจนผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส ประจําป 2556  
นายก อบต.กระโทก    ผมขอหารือการดําเนินการกอสรางท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากจนผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส ประจําป 2556 วาจะดําเนินการซอมแซมบานเรือนท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีเหลือจากปงบประมาณ
ท่ีผานมา หรือจะสรางใหมเพียงหนึ่งหลัง ครับ 
มติท่ีประชุม  ซอมแซมบานเรือนท่ีไดรับการคัดเลือกจํานวนท่ีเหลือ 
  4.2  หารือการดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผูสูงอายุในการ
สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศาสนา ประจําป 2556 
นายก อบต.กระโทก    ผมขอหารือการการดําเนินงานโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุในการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศาสนา ประจําป 2556  ผมวาจะดําเนินการในชวงตน
เดือนกรกฎาคม 2556  สวนกําหนดการวันใด  ผมขอปรึกษากับทีมงานกอน  แลวจะแจงใหทราบอีกครั้ง ผม
จึงขอความรวมมือทานสอบถามผูสูงอายุท่ีมีความพรอมท้ังรางกาย สุขภาพแข็งแรง พรอมเดินทางไกล เขารวม
โครงการดังกลาว สามารถสงรายชื่อผูสูงอายุไดท่ีนักพัฒนาชุมชน นะครับ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  4.3  หารือการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.) ของ อบต.กระโทก ประจําป 2556 
นายก อบต.กระโทก    ผมขอหารือการการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.) ของ อบต.กระโทก ประจําป 2556 ผมวาจะดําเนินการ
ในชวงตนเดือนกรกฎาคม 2556  สวนกําหนดการวันใด  ผมขอปรึกษากับทีมงานกอน  แลวจะแจงใหทราบ
อีกครั้ง  ผมจึงขอความรวมมือทานแจงอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน ไดรับทราบและเขารวม
โครงการดังกลาว  สามารถสงรายชื่อไดท่ีเจาพนักงานธุรการ นะครับ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕6  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  
ประจําป  ๒๕๕6 
 
เลิกประชุมเวลา  11.35  น. 
 

                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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