บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม การสื่อสารและการสาธารณูปโภค
โดยเน้นระบบคมนาคมในเส้นทางหลักของแต่ละหมู่บ้าน และบ้านเมืองมีความสะอาดน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเศรษฐกิจชุมชน
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขและงานสังคมสงเคราะห์
โดยให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ
คน
ยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การป้องกัน
และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี
การเฝ้าระวัง ป้องกันผู้ติดยาเสพติดรายเม และผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ รวมทั้งผู้มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงองค์กรและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โดยจัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ข้ารับการอบรม รวมทั้งสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากร จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์
สานักงานให้เพียงพอ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมใน ด้านต่าง ๆ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคม การสื่อสารและการ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร และ
เศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ป้าย
จราจร และอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนา / ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
ประปาหมู่บ้าน
- ขยายเขต / ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น
จัดให้มี สวนสาธารณะ , สนามเด็กเล่น
ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน

ส่วนโยธา

- ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คู
คลองส่งน้า รางระบายน้า ดาดคู คสล.
สาหรับการเกษตรกรรม และอื่น ๆ
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน
- สนับสนุนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

สานักปลัด
สานักปลัด

- แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา/โครงการ

- ส่งเสริมการสาธารสุข เพื่อการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุข / สุขาภิบาล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก
สตรี และผู้ด้อยโอกาส อบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค
ระบาด โรคติดต่อ และงานสงเคราะห์
เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและคน
ยากจน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา ระดับ
กีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ
- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
- สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและงานสังคม
สงเคราะห์

- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
สานักปลัด

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา/โครงการ

- สนับสนุนและส่งเสริมการรักษาความ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
สงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยใน
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคมและจัดระเบียบ ชีวิต และทรัพย์สิน
บ้านเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิต - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด - สร้างชุมชนให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุง
องค์กรและการให้บริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัด

- พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัด,
ส่วนสาธารณสุข ฯ
สานักปลัด,
ส่วนสาธารณสุข ฯ
สานักปลัด,
ส่วนสาธารณสุข ฯ

- สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น
การฝึกอบรม (อปพร.)

สานักปลัด,
ส่วนสาธารณสุข ฯ

- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส
และตรวจสอบได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน และลดขั้นตอนในการปฏิบัติ
ราชการ
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในองค์กร
- ส่งเสริม และสนับสนุนการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย

ทุกส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

สานักปลัด
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โครงการตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รวมโครงการทั้งสิ้น 84 โครงการ ประกอบด้วย
- หมู่ที่ 3 บ้านไร่ จานวน 18 โครงการ
1. จัดหาเครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3
2. ขุดลอกคูส่งน้าสายหนองปากช่อง 3 สาย
3. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเฟื่องฟ้า – แม่น้าท่าจีน
4. ดาดคู คสล. จากบ้านคลองแขยง-บ้านนายทิม
5. รางระบายน้า คสล.จากบ้านนายประยงค์ แก้วดิลก – แม่น้าท่าจีน
6. ก่อสร้างถนน คสล. จากคลองแขยง – แม่น้าท่าจีน
7. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประสิทธิ์ – ลานตากข้าว
8. โครงการวางท่อส่งน้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร บริเวณคลองแขยง
9. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหนองอีด้วน - บ้านนายสุข
10.ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเสนาะ – แม่น้าท่าจีน
11. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเสนาะ – บ้านนางโกสุม
12.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3
- ซอยคลองแขยง
- ซอยบ้านนายเสนาะ สุขแฉลิมศรี
- ซอยบ้านนายชูชีพ เกาะคู
- ซอยบ้านนายสมชาย ทรัพย์ศิริพันธ์
13. จัดทาป้ายซอยในหมู่บ้าน
14. ขุดลอกคูส่งน้าเลียบถนนชลประทานจากนานายสมชาย – นานายผ่อน
15. ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง สายดอนมะพลับ
16. ดาดคู คสล. บริเวณบ้านนายณรงค์ อิงคะวะระ
17. บานประตูเปิด – ปิดท่อส่งน้าบริเวณบ้านคุณบุญตา พิศวง และบ้านนายสมชาย
จันอินทร์
18. ขุดลอกคูสายดอนมะพลับจากบ้านนายไพโรจน์ – บ้านนายสังเวย ดิษฐ์อารีย์
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-

หมู่ที่ 6 บ้านท่านางเริง จานวน 14 โครงการ
1. วางท่อและทาทางเข้าคลองจระเข้ตาย
2. ขอเงินอุดหนุนซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 6
3. จัดหาเครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 6
4. ทาร่องระบายน้าจากบ้านนายสาเนียง-บ้านนายประเชิญ เขาแก้ว
5. ทาร่องระบายน้าจากบ้านนายสาเนียง-บ้านนายคานึง โตจิต
6. ดาดคอนกรีตร่วมกันระหว่างหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10
7. ขุดลอกคูจากเช็คต้นสะแก
8. ขุดลอกคูต้นมะสัง
9. ดาดคู คสล. จากบ้าน อ.ธวัช , ดาดคู คสล. บริเวณที่นานายมนัส
10. ขยายถนนเดิมจากคลองต้นสะแก - ถนนหมู่ที่ 9
11. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองเหมาะ - บ้านนางเสมอ
12. ก่อสร้างถนน คสล. จากลานตากข้าวนางสงบ - แม่น้าท่าจีน
13. สะพานข้ามคลองชลประทานต้นสะแก
14. ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนชลประทานข-บ้านนางสุนัน

-

หมู่ที่ 7 บ้านเกาะคู จานวน 9 โครงการ
1. ก่อสร้างถนนลาดยางจากทางแยกโรงเรียนบ้านเขาดิน – สุดเขต
เทศบาลตาบลนางบวช
2. โครงการเสียงตามสายประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 7
3. ขุดลอกคูส่งน้าการเกษตร จานวน 2 สาย
4. ก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนลาดยางเดิม – บ้านก้นชุก
5. ก่อสร้างถนนลาดยางจากโรงเรียนบ้านเขาดิน – คุ้งไข่เน่า
6. ก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากลาดยางเดิม – สุดเขตเทศบาลนางบวช
7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกรอบหมู่บ้าน/ก้นชุก/คุ้งไข่เน่า
8. ขุดลอกหนองตะล้านและทาถนนลูกรังรอบบริเวณ
9. วางท่อระบายน้าหนองตะล้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จานวน 11 ท่อน
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-

หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะนาว จานวน 12 โครงการ
1. ถนนลาดยางจากหมู่ที่ 2 ต. ยางนอน - บ้านนายเฉียด
2. ทาลาดยางติดต่อจากเขตหมู่ที่ 7 - บ้านนายสม ราตรี
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายลาดวน – บ้านนางบังเอิญ
4. ก่อสร้างถนน คสล. จากสุดถนนเดิม – บ้านนายเฉียด
5. ก่อสร้างถนนยางจากบ้านนายฉุย – บ้านนายเฉียด
6. บานประตูปิด – เปิด ระหว่างนาผู้ช่วยมนู เข็มเพชร
7. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางมุด - บ้านผู้ใหญมนัส
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายทน – บ้านนางสมศรี สวนดอกไม้
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางบังเอิญ เล็กลับ – บ้านนายอุดดม
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางมุด – บ้านนายแก้ว
11. ต่อเติมศาลาประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 8
12. ซ่อมแซมลานตากข้าวหมู่ที่ 8

-

หมู่ที่ 9 บ้านคันคลองกระเสียว จานวน 9 โครงการ
1. ขยายเขตประปาจากบ้านนายปรีดา-บ้านนายสุเทพ และจากบ้านนางสวิง -บ้าน
นางสุทิสา
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางสวิง – บ้านนายสุเทพ
3. ขุดลอกคูระบายน้าจากนานางแก้ว – นานางทวีป
4. ก่อสร้างสถานที่จอดรถเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 บริเวณลานปูนประจาหมู่บ้าน
5. จัดหาเครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 9
6. ฝังท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร บริเวณบ้านนายปรีดา 12 ท่อน
7. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางสาลี่ – บ้านนางทองเหยื่อ และจากนานายจี๊ดนานายสุเทพ
8. สร้างบานประตูปิด – เปิด บริเวณบ้านนายสุเทพ
9. สร้างถนน คสล. บริเวณนานายแดง - นานางปลด
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-

หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง จานวน 22 โครงการ
1. จัดหาเครื่องออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 10
2. ก่อสร้างโรงเรือนสาหรับเก็บเครื่องสูบน้าหมู่ที่ 10
3. ซ่อมแซมศาลาเกษตรลานตากข้าว หมู่ที่ 10 โดยการเปลี่ยนหลังคา
4. ขยายถนนสายหนองสาหร่าย และสายท่อท่าควาย
5. ก่อสร้างถนน คสล. จากแม่น้าท่าจีน – บ้านนางชื้น
6. ไฟฟ้าสาธารณะ
- จากถนนชลประทาน – บ้านนางพยับ เขาแก้ว
- จากถนนชลประทาน – บ้านนายจอม โสขุมา
- จากถนนชลประทาน– บ้านนายเพชร สดคมขา
- จากถนนชลประทาน- บ้านนางสายหยุด
- จากถนนชลประทาน – บ้านทรงไทยริมแม่น้า
7. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางประคอง – บ้านนายเอียง
8. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้าซอยบ้านนายยุทธ
9. ดาดคูคอนกรีตคลองชลประทาน – สะพานวัดเขาดิน
10. ดาดคอนกรีตจากคลองชลประทาน – นานายสุบิน โสขุมา
11. ขุดลอกคูจากคลองชลประทาน – นานายสนม
12. ก่อสร้างดาดคู คสล. จากท่อท่าควาย – บ้านนายสมเกียรติ
13. จัดซื้อเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์
14. ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนชลประทาน – บ้าน น.ส. เชียงราย
15. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้าซอยบ้านนางหอมกรุ่น
16. ลงลูกรังคันคลองถนนชลประทาน – เขตติดต่อหมู่ที่ 6
17. ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายจอม – แม่น้าท่าจีน
18. ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยบ้านนางสายหยุด
19. ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยบ้านนางจารัส
20. ลงลูกรังต่อจากถนนคอนกรีตซอยบ้านนายเอียง – บ้านนางมะปรางค์
21. ลงลูกรังจากถนนชลประทาน – คลองชลประทาน

22. ลงลูกรังจากถนนชลประทาน – บ้านครูเสียง

