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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคลองมานิง
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563)
________________________________________________________

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองมานิง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองมานิง สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 แล้วนั้น
อาศัย อานาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 3 ข้อ ๑6(4) องค์การบริหารส่วนตาบลคลองมานิง จึงประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและบรรลุวัตถุประสงค์
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)
(นายซักรี เจะเตะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองมานิง

บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
ตาบลคลองมานิง เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยแหล่งเกษตร
กรรมบนพื้นฐานของสังคมที่สงบสุขที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นตาบลสันติสุข ตาบลสันติภาพ ประชาชนมี
ความขยัน มีคนเก่ง มีคนดี มีความสุ ข มีความสามัคคี ครอบครัวอบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็ง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า
“พัฒนาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ชุมชนเข็มแข้ง สู่ตาบลสันติสุข”
4.2 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
4.2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ
และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
4.2.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2.4 เสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.2.5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
4.3.1 การคมนาคมสะดวก
4.3.2 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
4.3.3 จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ และประชาชนดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4.3.4 ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัย
4.3.5 ผู้ด้วยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ได้รับการสงเคราะห์
4.3.6 ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
4.3.7 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
4.3.8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4.3.9 ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.3.10 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บุกเบิก บารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน
ทางเท้า ระบบระบายน้า
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้า ภาชนะเก็บน้าและพัฒนาแหล่งน้า
1.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
1.4 พัฒนาผังเมืองและผังชุมชนตาบล

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนโยธา

2.1 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.2 2.2 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๒.3 2.3 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตรสานึกในการประหยัดและลดหนี้สิน
ในระดับครัวเรือน
2.4 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมสร้างรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต

สานักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสันติสุข
3.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
3.5 สร้างความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

สานักงานปลัด
ส่วนการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
4.1
4.2

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีการป้องกันและควบคุมโรค
การป้องกันและกาจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

4.3 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
4.6 จัดระบบการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ปรับปรุง คุณภาพน้าให้ได้มาตรฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและกีฬา

5.1 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน
5.2 ส่งเสริมการศึกษาทานุบารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนาพิธีต่าง ๆ
5.3 ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนและกิจกรรมโรงเรียน
5.4 ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบและนอกระบบทุกระดับ
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกาลังกายและกิจกรรม
นันทนาการ
5.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออกกาลังกาย และผลัดดันเป็นนักกีฬา
ตัวอย่างเป็นตัวแทนระดับชุมชน อาเภอ จังหวัดและอื่นๆ
5.9 ปลูกจิตสานึกการออกกาลังรักเล่นกีฬา

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
6.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.4 พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6.5 ปรับปรุงรูปแบบการทางาน อานวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการ
ทางาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ

