-99การติดตามและประเมินผลแผน
1. สรุปผลการการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
1.1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กาหนดระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2560-2563 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองไผ่ที่กาหนดยุทธศสาตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาอาเภอเมืองชัยภูมิ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่สี่ปี(2561-2564)
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ มีรายละเอียดดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนามและระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคน สังคม และคุณภาพชีวิต
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหาร การปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
1. พัฒนาแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการรับรองการขยายตัวของชุมชนใน
อนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาคุณภาพชีวติ ศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
รวมทั้งให้ความคุ้มครองทางสังคม อย่าทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน
4. ครอบครัวชุมชนมีสุขภาวะดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติดและผูม้ ีอิทธิพลถือประโยชน์สว่ นรวมเป็นสาคัญ
5. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรให้มผี ลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ และยั่งยืนรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-1006. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์
7. ส่งเสริมและสนับสนุน การสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดต่อ
8. ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP และการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
9. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคง ในสังคมรวมทั้งการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
10. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ พร้อมสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วม ในการตัดสินใจ
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง
12. พัฒนาองค์กรและประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
13. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
14. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา สาหรับบุคลากรในองค์กร และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15.ส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์การสืบสานด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีให้
คงอยู่ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก และส่งเสริมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาคมอาเซียน ได้รจู้ ัก
และชื่นชมอย่างกว้างขวาง
16. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา / เป้าประสงค์รวม
1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดีข้นึ คนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
3. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดงี ามให้คงอยู่สืบไป และเป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน
4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้
5. เพื่อให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาตาบลอย่างยั่งยืน
6. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีการบริหารจัดการที่ดีได้
7. เพื่อให้ตาบลหนองไผ่เป็นตาบลที่นา่ อยู่ ผู้คนน่ารักเป็นพืน้ ที่ที่มคี วามอุดมสมบูรณ์

-1018. เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
9. เพื่อให้การบริหารการเมืองการปกครองเกิดสภาพคล่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10.เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
11.เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตร มีคุณภาพ มีความยั่งยืน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
12.เพื่อให้สังคมอยู่ดมี ีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13.เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
14. เพื่อให้สินค้า OTOP สามารถเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
15.เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชน
ทั่วไป
16.เพื่อให้องค์กรและประชาชนพัฒนาตนเอง และปรับตัวให้ทันกับการเป็นประชาคมอาเซียน
17. เพื่อให้สังคมและประชาชนมีความพร้อมกับการเป็นประชาคมอาเซียน บนพืน้ ฐานในวิถีชีวติ
ความเป็นไทยแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้า
ท่อระบายน้า ฯลฯ
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพานทางเท้า ร่องระบายน้า
ท่อระบายน้า ฯลฯ
2. การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
3. การก่อสร้างขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้าประปา
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม และคุณภาพชีวติ
1. การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2. การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3. การสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่วยเอดส์ ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ยากจนและผูย้ ากไร้
4. การแก้ปัญหาความยากจน
5. แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
6. การพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7. การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
8. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชน
9. การพัฒนาการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

-102ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. การพัฒนาแหล่งน้า
2. ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร การปกครอง
1. พัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2. แนวทางการ ปรับปรุง และพัฒนารายได้
3. แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์และการปรับปรุงสภาพภูมทิ ัศน์ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
5. แนวทางการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
1. แนวทางการการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

######################################################

