แผนพัฒนาท
นา องถิ่น(พ.ศ.2561–256
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องคการบริหารสวนตําบลวังทอง
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (1) กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํ นาจหน้าทีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินของตนเอง
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561(ฉบับที
3)กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีในการจัดทําแผนพัฒนา ซึงการจัดทําแผนพัฒนาในครังนีถือวา
ครอบคลุมภารกิจการบริหารการพัฒนาในทุกด้านในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเน้นขบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมเป็ นแผนกํา หนด ทิศทางการพัฒนาโดยระยะเวลากลางมีความทันสมัยเป็ น ปั จจุบันสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอนโยบายของผูบ้ ริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปั ญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิน เพือคุณภาพชีวิตทีดีของ
ประชาชนในท้องถินต่อไป

(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง

สารบัญ
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ส่วนที 2ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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53 - 150
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ส่วนที1
สภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
1.ด้านกายภาพ
1.1 ข้อมูลเกียวกับทีตังประวั
ประวัติความเป็ นมา
นมาทีตังและอาณาเขต
เดิมตําบลวังทองขึนกับตําบลบ้บ้านจันทน์และได้แยกออกมาเป็ นตําบลวังทองต่อมาในปี พ.ศศ.2528 ได้เป็ นสภา
ตําบลได้
ได้ยกฐานะจากสภาตําบลเป็ นองค์การบริหารส่วนตําบล เมือวันที 28 เมษายน 2539
ตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทีว่าการอําเภอบ้
เภอ านดุงระยะทางห่างจากตัวอําเภอ ประมาณ 15 กิโลเมตร
และอยู่หา่ งจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 99 กิโลเมตร มีพืนทีทังหมด 28,506ไร่ หรือ 36.46ตารางกิ
36
โลเมตร
อาณาเขตและพิกัดแผนทีแสดงขอบเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ทิศเหนือ
ตําบลบ้านจันทน์
อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้
ตําบลโพนสูง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก
ตําบลบ้านดุง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทองเป็ นป่ าเบญจพรรณสลับกับป่ าละเมาะไม่มี
ภูเขาลักษณะสภาพดินเป็ นดินปนทรายและดินลูกรังซึงไม่สามารถเก็บนําไว้ได้นาน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ ขึนอยู่กบั อิทธิพลของมรสุมทีพัดประจําฤดูกาล ซึง 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง
พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึงอยูใ่ นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทําให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทัวไป และ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพัดพามวลอากาศชืนจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน
(ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําให้มีฝนตกชุกทัวไปฤดูกาลฤดูกาล พิจารณา
ตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ฤดู ดังนี
1.ฤดูหนาว เริมต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึงเป็ นช่วงทีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทัวไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดใน
บางวันและเดือนทีมีอากาศหนาวมากทีสุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ทงนี
ั ขึนอยู่กบั อิทธิพลของ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนทีแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วยจะมีอากาศหนาวเย็น
มาก โดยอุณหภูมเิ ฉลียตลอดทังปี 26.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมติ าสุ
ํ ดเฉลีย 22.0 องศาเซลเซียส
2.ฤดูรอ้ น เริมต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถงึ กลางเดือนพฤษภาคม ซึงเป็ นช่วงว่างของฤดู
มรสุม โดยมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พดั ปกคลุม ส่งผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทัวไป โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจะเป็ นเดือนที มีอากาศร้อนอบอ้าวทีสุดของปี อณ
ุ หภูมสิ งู สุดเฉลีย 32.4 องศา
เซลเซียส เดือนเมษายนเป็ นเดือนทีมีอากาศร้อนอบอ้าวมากทีสุดในรอบปี
3.ฤดูฝน เริมต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็ นช่วงทีมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พดั เอาความชืนจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีปริมาณฝนเฉลียมากกว่า 1500
มิลลิเมตรและมีจาํ นวนวันทีฝนตกเฉลีย 126.0 วัน โดยเดือนสิงหาคมเป็ นเดือนทีมีฝนตกชุกมากทีสุดในรอบปี
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะสภาพดินเป็ นดินปนทรายและดินลูกรังซึงไม่สามารถเก็บนําไว้ได้นานและสมบัติดิน เป็ นดินลึก
ดินมีการเรียงตัวสลับชันกัน ดินบนเป็ นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีนาตาลหรื
ํ
อสีนาตาล
ํ
ปนเทา ดินล่างมีเนือดินและสีของดินล่างผันแปรไปได้มาก โดยเป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียว
ปนทรายหรือดินเหนียวสลับไปกับดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีดินส่วนใหญ่เป็ นสีเทาปน
ชมพู สีเทาปนนําตาลหรือสีเทา จะพบจุดประสีนาตาลหรื
ํ
อสีเหลืองตลอดชันดิน
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1.5 ลักษณะของแหล่งนํา
มีลาํ นําทวนไหลผ่าน และมีแหล่งอนุรกั ษ์สตั ว์นาที
ํ สําคัญ 2 แห่งคือ แหล่งอนุรกั ษ์พนั ธ์สตั ว์นาวั
ํ งคะฮุง แหล่ง
อนุรกั ษ์พนั ธ์สตั ว์นาวั
ํ ดวังดารศรัทธาธรรม
-ลํานํา, ลําห้วย
9
แห่ง
-บึง, หนอง
7
แห่ง
แหล่งนําทีสร้างขึน
-ฝาย
10
แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้และป่ าไม้
ลักษณะป่ าไม้โดยทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทองเป็ นป่ าเบญจพรรณสลับกับป่ าละเมาะ
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 9 หมูบ่ า้ น แยกดังนี
หมู่บ้าน
ชือผู้นํา
หมูท่ ี 1 บ้านวังทอง
นายวีรวรรณศิริคณ
ุ
หมูท่ ี 2 บ้านวังดารา
นายสําลี จันทะปะทัศ
หมูท่ ี 3 บ้านเหล่าหลวง
นายอมรวัฒน์ ซอกลม
หมูท่ ี 4 บ้านคําเจริญ
นายบัญชา ศรีษาคํา
หมูท่ ี 5 บ้านกําแมด
นายสาคร ภูงามดี
หมูท่ ี 6 บ้านวังแสนสุข
นางสาวเย็นจิต เชือคําจันทร์
หมูท่ ี 7 บ้านวังสมบัติ
นายประยอม พัฒนสาร
หมูท่ ี 8 บ้านเหล่าหลวงใต้
นายประเสริฐ โอดหมัน
หมูท่ ี 9 บ้านวังชัย
นายบุญมา วงศ์วาสน์

ตําแหน่ง
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 1
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 2
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 3
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 4
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 5
กํานันตําบลวังทอง
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 8
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 9
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2.1การเลือกตังโครงสร้างและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
- สภาองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะฝ่ ายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภาจํานวน 18 คนประกอบด้วย
ประธานสภา 1 คนและรองประธานสภา 1 คนโดยนายอําเภอแต่งตังจากสมาชิกสภาตามมติของสภา
มีอาํ นาจหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดเช่น
– พิจารณาการตราข้อบัญญัติเพือใช้บงั คับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
- ตรวจสอบการบริหารงานของผูบ้ ริหารโดยการตังกระทูถ้ ามการเปิ ดอภิปราย
- การอนุมตั ิงบประมาณประจําปี เพือให้เป็ นไปตามความต้องการของประชาชนตามนโยบายและโครงการทีได้รบั
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เป็ นต้น
รายชือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชือ – สกุล

นายปั ญญา ราชพลแสน
นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
นางวิภารัตน์ วงศ์วาสน์
นางประเวียน สุนทรชัย
นายแสงเดือน ชัยนิคม
นายบุญธง เสาว์มา
นายสมบัติ ศรีสวัสดิฉิม
นายบุญธรรม เอือนไธสง
นายจารึก ประเทศ
นายสมพร ภูผิวแก้ว
นายสมคิด บุรีเพีย
นายอนุรกั ษ์ ดุงแก้ว
นางดวงจันทร์ พูลสวัสดิ
นายศักดิดา จันสวย
นายสุภีร ์ เชือนาข่า
นายสมพงษ์ ซอกรม
นายเสา โชคจิรพัฒน์
นางบัวเครือ สองพารี
นายวิชิต วงปั ตตา

ตําแหน่ง

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต.ม 9
เลขานุการสภาฯ
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- คณะผู้บริหาร
ในฐานะของฝ่ ายบริหารมี 4คนประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 2 คนและเลขานุการนายก 1 คนมีอาํ นาจหน้าทีตามทีกฎหมายได้กาํ หนดเช่น
- การกําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
- การควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆทีให้เป็ นอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นต้น
รายชือผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ลําดับที
ชือ – สกุล
ตําแหน่ง
1
นายประมวลศิลป์ ขันชารี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2
นายทองม้วน ภูกองชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
3
นายสมร เนียมจันทร์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
4
นายวาสนา คําแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อมูลเกียวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
สํานัก/กอง
พนักงาน
จ้าง
ส่วนตําบล
เหมา
ปลัด/รองปลัด
1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทัวไป
-

รวม(คน)
1

สํานักงานปลัด

4

12

4

8

28

กองคลัง

2

1

2

-

5

กองช่าง

1

-

2

-

3

กองการศึกษา

11

-

7

-

17

19

13

14

8

54

รวม

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากรตารางแสดงระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
สํานัก/ส่วน

ตํากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่า
ปริญญาตรี

รวม(คน)

ปลัด/รองปลัด
สํานักงานปลัด

23

4

1
1

1
28

กองคลัง

3

2

-

5

กองช่าง

2

1

-

3

กองการศึกษา

1

14

2

17

29

21

4

54

รวม
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3.ประชากร
หมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
บ้านรวม
หมูท่ ี 1 บ้านวังทอง
628
596
1,224
400
หมูท่ ี 2 บ้านวังดารา
279
257
536
148
หมูท่ ี 3 บ้านเหล่าหลวง
493
476
969
256
หมูท่ ี 4 บ้านคําเจริญ
268
251
519
162
หมูท่ ี 5 บ้านกําแมด
240
241
481
148
หมูท่ ี 6 บ้านวังแสนสุข
343
336
679
177
หมูท่ ี 7 บ้านวังสมบัติ
337
313
650
202
หมูท่ ี 8 บ้านเหล่าหลวงใต้
311
303
614
171
หมูท่ ี 9 บ้านวังชัย
267
247
514
135
รวม
3,166
3,020
6,186
1,799
ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ทีทําการปกครองอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ณ เดือนพฤษภาคม2563
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4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สถานศึกษาในระบบมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 5 แห่ง โรงเรียนทังสิน 3 แห่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
ระดับการศึกษา

ชือหน่วยงาน

สถาน
ทีตัง

อนุบาล2-5 ปี
อนุบาล2-5 ปี
อนุบาล 2-5 ปี
อนุบาล2-5 ปี
อนุบาล2-5 ปี
ระดับอนุบาล–ประถมศึกษาปี ที 6

ศพด.วัดโนนสว่าง
ศพด.วัดสามัคคี
ศพด.บ้านกําแมด
ศพด.บ้านวังสมบัติ
ศพด.วัดป่ าคําเจริญ
ร.ร.บ้านกําแมดคําเจริญ

ม. 1
ม. 4
ม. 5
ม. 7
ม. 8
ม. 5

อบต.วังทอง
อบต.วังทอง
อบต.วังทอง
อบต.วังทอง
อบต.วังทอง
สพฐ. อด. เขต 3

จํานวนครู/
ผูด้ แู ลเด็ก
(คน)
6
2
2
2
4
5

ระดับอนุบาล
มัธยมศึกษาตอนต้น

ร.ร.ชุมชนวังทอง

ม. 1

สพฐ. อด. เขต 3

20

267

ร.ร.บ้านเหล่าหลวง

ม. 3

สพฐ. อด. เขต 3

17

123

สังกัดหน่วยงาน

จํานวน
นักเรียน
(คน)
58
16
11
13
20
47

ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ เดือน สิงหาคม2563
4.2 การสาธารณสุข ตําบลวังทองมีสถานทีให้บริการด้านสาธารณสุข ดังต่อไปนี
- มีสถานบริการสาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1 แห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลวังทอง (รพ.สต.) ตังอยู่หมูท่ ี 9 อัตราการมีและใช้สว้ มราดนําร้อยละ100
4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จุดตรวจประจําตําบล1แห่ง
- หน่วยกูภ้ ยั 1 แห่ง
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 187 คน
4.4 ยาเสพติด
-มีการดําเนินการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด
-มีการดําเนินโครงการอบรมยาเสพติดเยาวชน
-มีการดําเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
-ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ จํานวน 20คน
- ผูพ้ ิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 195คน
-ผูส้ งู อายุในตําบลวังทอง จํานวน 909 คน
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5. ระบบบริหารพืนฐาน
-5.1ด้านการคมนาคม
การคมนาคมภายในหมู่บ ้า นสะดวก ยกเว้นฤดูฝนนําท่ว มขังบางพื นที ถนนใช้การไม่ไ ด้ ในตําบลมีเ ส้น ทาง
คมนาคม ดังนี
มีถนนลาดยาง 3
สายความยาว 15 กิโลเมตร
มีถนนหินลูกรัง
22
สาย ความยาว 56กิโลเมตร
มีถนนคอนกรีต
9
สาย ความยาว 15กิโลเมตร
5.2 ด้านไฟฟ้ า มีไฟฟ้าใช้ 100 % ของครัวเรือนทังหมด
ตาราง แสดงจํานวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล
ที
สถานที
1 บ้านวังทอง
2 บ้านวังดารา
3 บ้านเหล่าหลวง
4 บ้านคําเจริญ
5 บ้านกําแมด
6 บ้านวังแสนสุข
7 บ้านวังสมบัติ
8 บ้านเหล่าหลวงใต้
9 บ้านวังชัย
ทีมา : กองช่างอบต.วังทองสํารวจเมือ มีนาคม 2559

จํานวน
25จุด
11 จุด
21 จุด
25จุด
20 จุด
15 จุด
27 จุด
22 จุด
12 จุด

5.3 ด้านประปา มีประปาหมูบ่ า้ นใช้ภายในตําบล
- มีประปาผิวดิน จํานวน 7 ตัว
- มีประปาบาดาล จํานวน 14 บ่อ
5.4 ด้านการสือสารและโทรคมนาคม มีทีทําการไปรษณียโ์ ทรเลข (เอกชน) โทรศัพท์
หอกระจายข่าว อินเตอร์เน็ตประชารัฐตามศาลาประชาคม

หมายเหตุ
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6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
การใช้ทีดินของประชากรตําบลวังทอง จะเห็นได้วา่ ร้อยละ 93.25ของพืนทีทังหมดเป็ นพืนทีการเกษตร ทีเหลือ
ร้อยละ 6.75เป็ นทีอยู่อาศัยและพืนทีสาธารณะ
ตารางที 3แสดงการใช้ทีดินของประชากรตําบลวังทอง
หมูท่ ี

ชือหมูบ่ า้ น

พืนทีทังหมด
(ไร่)

ทีนา

พืนทีทําการเกษตร
ทีไร่ ยางพารา เกษตรอืนๆ

รวม

1

บ้านวังทอง

4,875

3,959

188

383

221

4,721

2

บ้านวังดารา

2,506

1,680

135

361

166

2,342

3

บ้านเหล่าหลวง

2,495

1,290

220

89

137

1,737

4

บ้านคําเจริญ

3,727

2,700

222

340

215

3,478

5

บ้านกําแมด

3,776

2,798

134

525

202

3,759

6

บ้านวังแสนสุข

3,928

2,694

231

443

154

3,522

7

บ้านวังสมบัติ

3,867

2,654

198

410

202

3,464

8

บ้านเหล่าหลวงใต้

2,467

1,440

140

515

75

2,172

9

บ้านวังชัย

2,368

1,684

124

255

62

2,125

9

30,009

20,901
69.6

1,593
5.3

3,321
11.1

1,434
4.8

27,187
90.8

รวม

ร้อยละ

ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านดุง

6.2 การประมง
ชาวบ้านใช้ หนองผักกลุ่ม หนองลาด และลําห้วยทวน ลําห้วยบ้าน ลําห้วยลึมบอง ลําหัวยบง
ลําห้วยหินกอง เพือทําการประมงและจับสัตว์นาในพื
ํ นที
มีแหล่งอนุรกั ษ์สตั ว์นาที
ํ สําคัญ 2 แห่งคือ
1.แหล่งอนุรกั ษ์พนั ธ์สตั ว์นาวั
ํ งคางฮุง
2.แหล่งอนุรกั ษ์พนั ธ์สตั ว์นาวั
ํ ดวังดาราศรัทธาธรรม
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6.3 การปศุสัตว์
มีการปลูกพืชและเลียงสัตว์ตามพืนถินคือ

1.ไก่พืนเมือง 2.เป็ ด 3.วัว

4.กระบือ ฯลฯ

6.4 การบริการ
-มีทีพักค้างคืนให้บริการ 15 แห่ง
-มีรา้ นซ่อมจักรยานยนต์ 1 แห่ง
-มีปัมนํามัน
2 แห่ง
6.5 การท่องเทียว
ในพืนทีตําบลวังทองมีแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมคือ
1.วัดป่ าบ้านเหล่าหลวง2.วัดป่ าคําเจริญ3.วัดป่ าพุทธคยาดอนธาตุ
ชุมชนท่องเทียวนวัตวิถี 2 แห่ง 1.บ้านกําแมดและ 2.บ้านเหล่าหลวงใต้
6.6 อุตสาหกรรม
ในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลวังทองมีโรงงานผลิตนําดืมอยู่ 3 แห่งคือ
1.โรงนําดืมจันทร์ทิพย์ 2.โรงงานนําดืมวังนําแซบ 3.โรงนําดืมบ้านวังสมบัติเหนือและโรงสีขา้ ว 4 โรง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1.กลุม่ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ2.กลุม่ เลียงโค กระบือ3.กลุม่ เลียงปลาในกระชัง
4.กลุม่ เลียงไก่5.กลุม่ เพาะเห็ด6.กลุ่มอาชีพอืนๆ
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน(ด้านการเกษตร)
-ในพืนทีมีศนู ย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงอย่างยังยืนสามแยกบ้านเหล่าหลวง และศูนย์ศลิ ปาชีพบ้านกําแมด
7.1 ข้อมูลพืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน/ข้อมูลด้านการเกษตร
ข้อมูลด้านแหล่งนําทางการเกษตร
จํานวนประชากร (คน)
หมู่ที

ชือหมู่บา้ น

พืนทีทังหมด
(ไร่)

แหล่งนํา

จํานวนครัวเรือน

ทังหมด

เกษตรกร

ทังหมด

เกษตรกร

1

บ้านวังทอง

4,875

50

1,260

1,200

365

256

2

บ้านวังดารา

2,506

60

563

505

144

110

3

บ้านเหล่าหลวง

2,495

80

948

912

248

181

4

บ้านคําเจริญ

3,727

100

526

493

139

104

5

บ้านกําแมด

3,776

150

487

467

136

99

6

บานวังแสนสุข

3,928

324

638

605

144

106

7

บานวังสมบัติ

3,867

157

640

548

182

120

8

บานเหลาหลวงใต

2,467

225

633

601

154

114

9

บานวังชัย

2,368

174

564

492

127

110

30,009

1,320

6,259

5,823

1,639

1,200

รวม
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ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
(1)ด้านสาธารณูปการ ในตําบลวังทองมีดงั นี
ตารางที 1แสดงข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของตําบลวังทอง
หมู่ที / จํานวน
ที
สาธารณูปการ
หมู1่ หมู2่ หมู3่ หมู4่
หมู5่ หมู6่ หมู7่ หมู8่ หมู9่

รวม

1

วัด/สํานักสงฆ์

4

1

1

1

1

1

3

1

-

13

2

โรงเรียนประถม

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

4

โรงเรียนมัธยม
(ขยายโอกาส)
รพส.ต

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

5

ทีอ่านหนังสือพิมพ์

1

-

1

1

1

1

1

1

1

8

6

ศาลาหมู่บา้ น

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

7

1

-

-

1

-

-

1

1

-

4

8

สนามกีฬา/สนามเด็ก
เล่น
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

1

-

-

1

1

-

1

1

-

5

9

หอกระจายข่าว

1

1

1

1

1

1

2

1

1

10

10 ตูไ้ ปรษณีย์

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11 โทรศัพท์สาธารณะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

13 คลินิก/ร้านขายยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 ทีพักสายตรวจ/ป้อม

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

15 ทีทําการ อบต.

1

-

-

-

-

-

16 ปัมนํามัน/ปัมหลอด

4

2

1

1

2

2

1

3

-

3+13

17 ร้านค้า/ขายของชํา

13

6

6

5

4

6

7

5

6

58

18 ร้านค้าชุมชน/สหกรณ์

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

19 ร้านซ่อม

1

-

-

-

-

1

-

-

1

3

ตํารวจ

รถจักรยานยนต์/รถยนต์

1

ที
20
21
22
23
24

สาธารณูปการ
ร้านอาหาร
ร้านเสริมสวย
ตลาดนัด/ตลาดสด
โรงสีขา้ ว
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

หมู1่
1
1
2
-

หมู่ที / จํานวน
หมู2่ หมู3่ หมู4่
หมู5่ หมู6่ หมู7่ หมู8่ หมู9่
-

-

1
1
1

1
1
-

1
1
1
-

1
-

1
1
3
-

รวม

1
-

สภาพเศรษฐกิจ
(1) อาชีพ ส่วนใหญ่ทาํ การเกษตรกรรม ทํานา ทําสวนยางพารา เลียงสัตว์ เช่น ไก่พืนเมือง โค เป็ ด
และอาชีพรับจ้างทัวไป เป็ นต้น
(2) หน่วยธุรกิจ มีตลาดนัด ร้านค้า ปั มนํามัน อูซ่ อ่ มรถ ฯลฯ
8. สถาบันและองค์กรศาสนา
มีวดั และสํานักสงฆ์ จํานวน 12 แห่งดังนีวัดโนนสว่าง วัดธาตุทองเทพนิมิต วัดป่ าประชาวัง วัดพุทธคยาดอน
ธาตุ วัดวังดารา วัดเหล่าหลวง วัดป่ าคําเจริญ วัดสามัคคีเจริญธรรม วัดโคกสว่างบําเพ็ญผล วัดบ้านวัง
แสนสุขวัดบ้านวังสมบัติ วัดบุญมาวาส
9. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- จุดตรวจประจําตําบล1แห่ง
- หน่วยกูภ้ ยั 1 แห่ง
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 187 คน
10ข้อมูลอืนๆ
(1) ปราชญ์ชาวบ้านและผูร้ ู ้ มี59คน(2) องค์กรชุมชน มี 5องค์กร
-กลุ่มและองค์กรประชาชนในพืนที
1.กลุม่ สตรีประจําตําบล2.กลุม่ ออมทรัพย์ประจําหมูบ่ า้ น
3.กลุม่ เยาวชนตําบลวังทอง4.กลุ่มแม่บา้ น5.กลุ่ม อสม.

4
2
3
9
1
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สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง มีแหล่งทีมาของรายรับ และรายจ่ายหลายประเภท ดังนี
(1) ด้านรายรับ องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง มีรายได้ทีจัดเก็บเอง รายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี
ตารางสถิตแิ สดงรายรับจริง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 หน่วย : บาท
รายรับ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รายได้ทีท้องถินจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
หมวดภาษีจดั สรร
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุน
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนทัวไปยุทธศาสตร์เพือพัฒนาประเทศ
รวม

61,389.47
6,370.00
76,368.38
560,694.00
10,970.02

49,069.76
89,753.00
72,611.25
431,786.99
239,600.00

55,279.06
366,204.80
86,936.16
366,432.00
437.20

ปี 2562
68,932.21
54,570.00
99,358.03
169,075.00
16,734.00

14,486,210.61 16,606,990.55 17,485,551.47 18,024,676.12
8,498,220.00 19,710,740.00 18,672,497.00 20,191,133.00
11,555,465.00
- 2,662,000.00
35,255,687.48 37,200,551.55 37,033,337.69 41,286,478.36

14
(2) ด้านรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง มีรายจ่าย ดังนี
ตารางแสดงสถิติรายจ่ายจริงปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2562หน่วย : บาท
รายจ่าย
งบกลาง

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

823,094.00

8,435,528.00

8,121,983.00

9,135,260.00

-เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

2,398,320.00

2,398,320.00

2,398,320.00

2,398,320.00

-เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

5,264,929.00

9,410,529.00

9,407,968.00

9,519,690.00

237,300.00

260,932.00

273,840.00

210,600.00

-ค่าใช้สอย

4,977,235.30

4,786,754.00

3,887,256.95

4,742,472.00

-ค่าวัสดุ

2,318,137.04

2,013,570.85

1,976,934.82

2,555,106.97

746,860.38

698,468.04

795,320.08

896,747.25

182,000.00

107,700.00

604,970.00

3,641,250.00

2,158,500.00

5,026,000.00

764,000.00

277,000.00

11,555,465.62

19,710,740.00

3,557,202.00

1,953,000.00

-

-

-

-

30,681,841.34

52,848,541.89

31,787,795.84

35,329,446.22

งบบุคลากร

งบดําเนินการ
-ค่าตอบแทน

-ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
-ค่าครุภัณฑ์
-ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืนๆ
รวม

ข้อมูล : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง ณ 30 กันยายน 2562
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2.2.3 เครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง มีเครืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี
ลําดับที่

รายการ

จํานวน

1

คอมพิวเตอร

10 เครื่อง

2

ระบบอินเตอรเน็ต

2 เครื่อง

3

เครื่องโทรสาร

1 เครื่อง

4

เครื่องถายเอกสาร

1 เครื่อง

5

รถยนต

5คัน

6

รถจักรยานยนต

- คัน

7

เครื่องโทรศัพท

1 เครื่อง

8

เครื่องเสียง

1 ชุด

9

กลองถายรูปดิจิตอล

1เครื่อง

10

แทนยืนบรรยายอเนกประสงค (Podium)

- ชุด

11

โทรทัศน

-เครื่อง

12

เครื่องตัดหญา

2 เครื่อง

13

เครื่องพิมพระบบเลเซอร

5เครื่อง

14

อื่น ๆ

เครื่อง

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง
2.3.1 มีการเกษตรที่เปนฐานหลักที่เปนแหลงผลิตขาวเหนียว
2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดลอมที่เหมาะแกการทําการเกษตรเชน ทํานาเลี้ยงสัตว
2.3.3 มีการคมนาคมขนสง สามารถติดตอไดตลอดพื้นที่ มีถนนตัดผาน
องคการบริหารสวนตํา บลวังทองมีแหลงอนุรักษพันธสัตวน้ําหวยทวน จึงทํ าให มีความอุดมสมบู รณทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาตางๆ มีแหลงเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงบานกําแมด และศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีตําบลวังทอง
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สวนที่ 2
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
(1)ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
จากแนวทางการพัฒนาในชวง 30 ปที่ผานมาอยูภายใตโลกยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เปนการเชื่อมโยง
การเดินทางของคน และขอมูล ทั่วโลกอยางไรพ รมแดน เกิดเสรีทางการคา และวั ฒนธรรมที่หลากหลาย
แมวาผลพวงจากการพัฒนาทําใหคนมีชีวิตความเปนอยูที่สบายขึ้น จากเครื่องทุนแรงและเครื่องมือตางๆ แตก็
เปนเพียงความเจริญเติบโตในมิติเศรษฐกิจมิติเดียวเทานั้น ขณะที่มิติทางดานสังคม และมิติดานสิ่งแวดลอม
กลับ ไม ส อดคลองตามไปด ว ย เนื่องจากการขาดบริหารจัดการที่ ดีแ ละการขาดมิติก ารพั ฒนาระยะยาว
ปจจุบันแนวทางการพัฒนานี้กําลังเปลี่ยนแปลงกาวเขาสูโลกหลังยุคโลกาภิวัตนยั่งยืน กลายเปนกระแสการ
พัฒนาที่เกือบทุกประเทศในโลกไดหันกลับมาทบทวนการพัฒนาที่ผานมาของตนเองซึ่งพบวาแนวทางพัฒนา
อยางยั่งยืนนั้น สอดคล'องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ ไดพระราชทานใหเปนหลักคิดของคนไทยรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดปรับแนวคิด
การพัฒนาที่เนนเศรษฐกิจเปนหลักมาเปนแนวคิดการพัฒนามุงใหเกิดความ สมดุลในทุกมิติไปพรอม ๆ กัน
ปรากฏไดจากยุทธศาสตรของชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ที่มีวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือ คติพจน
ประจํา ชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปนการเปลี่ยนกระบวนทั ศนของคนไทยให สามารถพัฒนาและ
ดําเนินการตางๆ ดวยหลัก (Post Globalization) ซึ่งเปนเรื่องความตองการที่หลากหลายและแตกตาง
เฉพาะตั ว มากขึ้ นทอ งถิ่ นมี บ ทบาท แนวคิ ดพัน ธะสัญ ญาที่ผู กพั น พื้ น ที่ ชั ดเจนมากขึ้ น รวมถึ ง การสร า ง
ความสัมพันธกับเพื่อนบา นสําคัญขึ้น ตลอดจนการคิด ทํา จัดการตัวเองที่ตองมีมากขึ้น กระแสแนวคิดการ
พัฒนาอยาง
ความพอเพียง ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรสาํ คัญไดแก
(1) ยุทธศาสตรดา นความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตรดา นการสรางความมั่นคงในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตรดา นการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม
(5) ยุทธศาสตรดา นการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) ยุทธศาสตรดา นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเทศไทยในปจจุบัน จึงอยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อความสุข
ของคนไทยทุกคน เปนหวงเวลาที่ประเทศไทยใหความสําคัญ กับการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว ซึ่งไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียว หากแตมองถึงอนาคตของคนไทยทุก
คนในอีก 20 ปขา งหนา (2) กรอบหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดกําหนดสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยไววา

ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในอนาคต และผลของการพัฒนาที่ผานมา
แสดงวาประเทศไทยมีศกั ยภาพและโอกาสในการปรับตัวและไดรับประโยชนจากสถานการณการเปลี่ยนแปลง ใน
ขณะเดียวกันมีประเด็นความเสี่ยงเชิงโครงสรางหลายประการที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อทํา
ใหประเทศไทยสามารถกาวขามสูป ระเทศรายไดสูง และคนไทยอยูไดอยางมีความสุขในสังคมภายใตกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงควรพิจารณานําจุดแข็งของประเทศไทยที่สั่งสมมาตั้งแตอดีตปรับปรุงจุดออนมาใชจัดการ
กับโอกาสและอุปสรรคเพื่อวิเคราะหสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยดังนี้
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ดานเศรษฐกิจ
1. ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดระดับปานกลางตอนบน การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวอยางเห็น
ไดชัด และมีแนวโนมที่ความสามารถในการรักษาสวนแบงการตลาดจะลดลงเพราะกําลังสูญเสียความสามารถในการ
แขงขัน
2. อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยรวมอยูในอันดับที่ 30 จาก 60ประเทศชั้นนํา ในขณะที่
มาเลเซีย อยูในอันดับที่ 14 และสิงคโปร อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยูใน
อันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการศึกษาอยูในอันดับที่
ไมดี
3. โครงสรางการผลิตมีการเปลี่ยนผาน จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสูบริการมากขึ้น มีสัดสวนภาคบริการตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปดโอกาสใหประเทศกาวสูความเปนชาติการคาและบริการ ประเทศมีฐาน
การผลิตที่กวางและเขมแข็งในหลายสาขาอุตสาหกรรมและบริการและการพัฒนาตอยอดดวยการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหเปนอุตสาหกรรมและบริการบนฐานดิจิทัลและสรางสรรคจะเพิ่มแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหความ
เติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต แมวาตกอยูในฐานะที่มีคแู ขงทางการคาในตลาดโลกจํานวนมากขึ้น แตมีแนวโนม
ขยายอุปสงคภายในประเทศ
4. ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
อนาคต จะนําไปสูการสรางอํานาจการตอรองการเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม ขยายตลาด และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันดานสังคม
1. ประเทศไทยกําลังกาวสูส ังคมผูสงู อายุอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทําใหภาระการคลังเพิ่มขึ้น
อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมีแนวโนมการพึ่งพาแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบาน และสามารถขยายตลาดสินคาผูส ูงอายุในประเทศ
2. คุณภาพของคนไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น มีสุขภาวะดีขึ้นและไดรับหลักประกันสุขภาพ
อยางทั่วถึง
3. ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ํา ขณะที่ความตองการกําลังคนที่มีทักษะและองคความรูสูงทั้งปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 แตไทยสามารถดึงดูด

แรงงานทักษะสูงจากตางประเทศ แตยังตองปองกันการเคลื่อนยายของแรงงานทักษะสูงไปสูประเทศที่มีคา แรงสูง
กวา
4. ความยากจนมีแนวโนมลดลง แตความเหลื่อมล้ํายังเปนปญหาสําคัญที่นําไปสูความขัดแยงในสังคม โดยที่บริบท
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและประชากร และโครงสรางเศรษฐกิจอาจสงผลใหปญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ําทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่แนวโนมของความเหลื่อมล้ําระหวางแรงงานที่มีทักษะสูงและทักษะต่าํ จะยิ่ง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความแตกตางกันทางดานรายได
5. สังคมไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตจากการที่มีคานิยมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมตางชาติที่หลากหลาย
เนื่องจากขาดทักษะการคิด วิเคราะห ไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีเพื่อปรับเปลี่ยนคานิยมและ
พฤติกรรมใหสามารถปรับตัวเขากับกระแสใหมของโลกได
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.ภาวะโลกรอนเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่จะสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพกอใหเกิดวิกฤตน้ําและ
การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้น ทําใหประเทศไทยตองพัฒนายกระดับการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
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2.การใชทุนทรัพยากรเกินกวาศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศ สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน ทําให
เกิดกระแสการอนุรักษในสังคม ความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรจะมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น รัฐจะตองมี
กลไกจัดการความขัดแยง สรางธรรมาภิบาล และความเปนธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.การบริหารจัดการน้ํา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํา ระบบนิเวศ
ลุมน้ําเสื่อมโทรม และภาวการณขาดแคลนน้ําในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จําเปนตองพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และใหมีการจัดการทั้งดานอุปสงคและอุปาทานเพื่อใหเกิดความยั่งยืนใน
อนาคต
4.ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอมสงผลกระทบทั้งดานคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชากรและมีตนทุนทาง
เศรษฐกิจในการจัดการแก'ไข ซึ่งจะเปนปญหาหลักของเมืองที่มีความเจริญอยางรวดเร็วในอนาคต จําเปนตองมีการ
วางแผนลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
ดานความมั่นคง
1. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติใหเกาะเกี่ยวกันอยางแนนแฟนแตยังถูก
ลวงละเมิดดวยการใหขอ มูลที่บิดเบือน ผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังมีความพยายามนําสถาบันหลักมา
เชื่อมโยงกับความขัดแยงทางการเมืองและความเห็นตางทางความคิดเพื่อใหเกิดความขัดแยง นําไปสูความแตกแยก
ในสังคม
2. ไทยมีความเสี่ยงตอการกอการราย
3. ประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงในดานไซเบอร โดยเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ 1 ใน 5 เครื่อง ในประเทศถูกโจมตี
จากโปรแกรมที่ไมพึงประสงค และในอนาคตแนวโนมความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

4. ประเทศไทยเผชิญกับปญหาอาชญากรรมขามชาติที่หลากหลายรูปแบบและมีวิธีการที่ซับซอนมากขึ้นดานการ
บริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
1. การใหบริการประชาชนจะตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับตางประเทศ
2. การสรรหาและพัฒนาขาราชการที่มีคณ
ุ ภาพทดแทนขาราชการที่เกษียณอายุ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐใหสามารถปรับตัวใหทันกับยุคดิจิทัล
4. การทุจริตและประพฤติมิชอบได'ขยายไปในวงกวางทั้งในภาครัฐและเอกชน
5. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายลาสมัยไมสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศอีกทั้ง
การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ การเขาสู
สังคมผูส ูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การกอ
การรายขามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผานมายังคงประสบปญหาหลายๆ ดาน ทั้ง
ปญหาคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ํา และ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จําเปนตองมีการเตรียมความพร'อมเพื่อรับมือตอบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวางแผนพัฒนาที่คํานึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว ทั้งในดานความมั่นคงเศรษฐกิจ /
สังคม /ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ประกอบดวย
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1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อใหการพัฒนาในทุกมิติ
เปนไปอยางมีบรู ณาการ บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันที่ดี สอดคล'องกับ
ภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดลุ ยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศนมีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไมสง ผลกระทบทางลบอยางมีนัยยะสําคัญตอมิติอื่นๆ สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่นคงอยางทั่วถึง
และเปนธรรม เปนการเติบโตที่ไมทําลายิ่งแวดลอม ชุมชน วิถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อมุงไปสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง
2. คํานึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทยใหเปนพลังสําคัญในการ
สรางความมั่นคงของชาติ เปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกชวงวัย และเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรูมีความคิดสรางสรรค มีความสามารถรอบดาน และมีโอกาส
ในการเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและ
ครอบครัวใหดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทางดานคุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทั้งในภาคการ

ผลิตและภาคบริการเพื่อกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล อ ม มุ ง สร า งคนให ใ ช แ ละอยู กั บ สิ่ ง แวดล อ ม อยู ร ว มกั น อย า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ใช ป ระโยชน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม อย า งเหมาะสม สร า งและถ า ยทอดองค ค วามรู 'ด า นการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
3. มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งกลไก
ที่เปนกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ โดยตองปรับปรุงใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ มีความ
เหมาะสมและสอดคล'องกับสถานการณ ลดความซ้ําซอน หรือ เปนอุปสรรคตอการหนุนเสริมการปฏิรูปประเทศใน
ดานตางๆควบคูกับการพัฒนากลไกการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรหรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ใหดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองคความรูเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปน
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนกลาวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 จะมุง เนนการพัฒนาที่นอ มนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ คํานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะตอง
ไดรับการพัฒนาใหเปน คนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึก คํานึงถึงประโยชนของชาติ
เปนสําคัญ รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ กลไกการทํางานที่มีหนาที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาสําคัญตางๆ และกลไกที่เกี่ยวของกับการใชองค
ความรูเพื่อใหประเทศกาวไปสูส ังคมคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ไดในอนาคต
โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
3. นโยบายรัฐบาล (แถลงตอสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557) นโยบาย ของ รัฐบาลปจจุบัน ซึ่ง พลเอก
ประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาล
ไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเนนความพอดี พอสมพอควรแกฐานะ
ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด ในดานการบริหารราชการแผนดิน และตองการสรางความ
เขมแข็ง แกองคกรการปกครองทุกระดับตั้งแตทองถิ่นจนถึงประเทศ ดังนี้
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยโดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม จิตวิทยา และ
มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงครา ย มุง
สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจน
เผยแพรความรูค วามเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและ
แบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูป ระชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนใน
กิจการ 5 ดาน ประกอบดวย
- การบริหารจัดการชายแดน
–การสรางความมั่นคงทางทะเล
–การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
–การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน
–การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาท
ตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึงและพัฒนามาใช
ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ และสรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ
และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
2.3 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพร'อมในการรักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
นําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญ
ของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํา
กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
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3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ

3.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายได'ที่มั่นคงแกผูที่เขาสูต ลาดแรงงาน โดยใหแรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน
3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูห ลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ การ
ทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน ดวยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่ม
ความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การดูแลใหมีระบบการกู'ยืมที่เปนธรรม และการสงเคราะหผูยากไร
ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสทิ ธิ จัดสวัสดิการชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูส ูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ
สรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่
เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแล
ผูสูงอายุ
3.5 เตรียมความพร'อมเขาสูส ังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป โดยใชคา นิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
3.7 แกปญหาการไร'ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูท่ี
อยูใ นพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร ใช
เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขตพื้นที่ปาที่ไมชัดเจน
4. การศึกษาและเรียนรู, การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไป
พร'อมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และ
พัฒนากําลังคนใหเปนที่ตอ งการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของ
ผูเรียน และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับ
บริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทาง
หนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู'
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือ
เพื่อการเรียนรูด วยตัวเอง

4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทย
อยางยั่งยืน
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5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ โดยไมมี
ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปว ยแลวจึงมารักษา สรางกลไกจัดการสุขภาพ
ในระดับเขต แทนการกระจุกตัวอยูที่สว นกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น
5.3 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และปญหา
ดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายที่
รัดกุม
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน 3 ระยะ
คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไปที่ตองแกไขปญหาพื้นฐานที่คางคาอยูและระยะยาวที่ตอง
วางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดจัดทําไวโดยนําหลักการ
สําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ใหความสําคัญในการบูรณา
การงบประมาณ และความพร'อมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย ทบทวนภารกิจ
ที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพื่อความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรใหมีรายได'ที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการ
ผลิตอยางทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการส8งออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและ
มาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน
6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการท8องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได

6.7 ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคล'องกันเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ
พร'อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทาง
ออกไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนป 2554 สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดําเนินการสรางแหลงน้ําขนาดเล็กให
กระจายครอบคลุมซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป
6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชือ้ เพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีที่เหมาะสมระหวาง
น้ํามันตางชนิดและผูใชตา งประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและน้าํ มันดิบรอบ
ใหมทั้งในทะเลและบนบกและดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน ดวยวิธีการ
เปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงภาษีเงินไดไวในระดับ
ปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและขยายรากฐานการ
จัดเก็บภาษีประเภทใหมซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมี
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ผลกระทบตอผูม ีรายไดนอยใหนอยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย
และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งจํานวนสูงมากกวา 700,000 ลานบาท และเปน
ภาระงบประมาณใน 5 ปขา งหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศนอยลง โดยประมวล
หนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลด
ภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะยาว
- ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟาเชื่อม กทม. กับ
เมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําไดทันที
- ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศ
ยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ดานการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้าํ ชายฝงทะเล เพื่อลดตนทุนระบบโลจิสติกสของ
ประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันใหทาเรือในลําน้ํา
เจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินค'าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง
การขุดลอกรองน้ําลึก
6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงานในระดับนโยบาย
หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง เพื่อทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เปนธรรม การลงทุน การบํารุงรักษาและการ
บริหารจัดการซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของประเทศ

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายและมาตรการที่จะ
แกไขปญหาและฟน ฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการเปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
6.15 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญคือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการดวยวิธีการตาง ๆ
6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล'องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ อาทิสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชการ
ออกแบบและสรางสรรค เปนตน
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุก
ภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทนั โลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
- เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียน
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- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณ
ประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน พัฒนาระบบ
National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร
สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจา ยในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเปาหมายใหไมต่ํากวา 1% ของรายได
ประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหประเทศมี
ความสามารถในการแขงขัน
8.2 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟา การ
จัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได'ในอนาคตดวย

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรกั ษทรัพยากรปาไม'และสัตวปา โดยใหความสําคัญในการ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พรอมสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการ
ตัดไมจากปาธรรมชาติ
9.2 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก'ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริที่ให
ประชาชนสามารถอยูรว มกับปาไดเชน การกําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหาร
น้ําของประเทศ เพื่อใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
9.4 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ
มาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบ
ไมใหมีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
ตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะได'รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการ
ทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต หรือสรางความ
เสียหายแก8ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนสวนในระยะเฉพาะหนา จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการ
ทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
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10.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ
10.4 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชนทับ
ซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูป
ทุกดาน
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย ไมเปน
ธรรมไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน โดยจะใชกลไก
ของหนวยงานเดิมที่มีอยูและระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ
11.2 ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
4ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
1. วิสัยทัศน“เมืองนาอยู ศูนยกลางอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”
2. พันธกิจ
1. การสรางความเขมแข็งของสังคมเพื่อรองรับและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
3. การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพดานการคา เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการพัฒนาอนุภาคลุมน้ําโขง
4. การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นเพื่อ
เพิ่มรายไดของประชาชนในจังหวัด
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน
6. การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ
3. คานิยม
U : UNITY : มีเอกภาพ
D : DEVELOPMENT : พัฒนาอยางตอเนื่อง
O : OPENMIND : เปดใจใหบริการ
N : NETWORK : สานเครือขายการมีสว นรวมของประชาชน
T : TRANPARENCY : มีความโปรงใส
E : EXCELLENCE : เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
A : ACCOUNTABILITY : มีความรับผิดชอบ
M : MORALITY : มีศลี ธรรม
4. เปาประสงค
1. คนมีความเขมแข็ง มีความรูมีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (GAP)
3. มีการคมนาคมติดตอสื่อสารสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศทําใหมูลคาการคาการลงทุนเพิ่มขึ้น
4. การทองเที่ยวสรางรายไดทั้งมวลรวมในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
5. มลพิษที่สาํ คัญ ไดแกขยะ น้ําเสีย ไดรับการบําบัดแกไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู
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6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการและเกิดประโยชนแกประชาชน
5. ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษการบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และ
สาธารณสมบัติ
6. กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร
กลยุทธที่ 1บูรณาการงานวิจัย/องคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาชาวบานมาพัฒนา
ภาคเกษตร
กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเกษตร
กลยุทธที่ 3 สงเสริม การรวมกลุมเกษตรกรสุขภาพเขมแข็งและยั่งยืน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง
กลยุทธที่ 2 เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนและกลุมผูผลิต OTOP
กลยุทธที่ 3 พัฒนาฝมือแรงงานและเพิ่มการจางงานในพื้นที่
กลยุทธที่ 4 พัฒนาตลาดและชองทางการจัดจําหนาย
ยุทธศาสตร ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน
กลยุทธที่ 4 สรางภูมิคมุ กันดานสุขภาพรองรับสังคมผูสูงอายุ
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและขอมูลการทองเที่ยว

กลยุทธที่ 2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการที่สอดคลองกับแหลงทองเที่ยว
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวในและตางประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณของ ระบบนิเวศ
กลยุทธที่ 2 บริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กลยุทธที่ 3 ปองกันและแกไขปญหาขยะและมลภาวะ
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และ
สาธารณสมบัติ
กลยุทธที่ 1 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกที่ดินสาธารณะ
กลยุทธที่ 2 ปองกันแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
กลยุทธที่ 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความมั่นคง
(5) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. สรางความเขมแข็งและสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร
2. สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและการทําการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.สงเสริมใหมีตลาดชุมชนการจัดตั้งตลาดกลาง
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมผูประกอบการและเครือขาย
5.พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ยุทธศาสตร ที่ 2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา 1.เพิ่มความสมบูรณพื้นที่ปาอนุรักษ และปองกันรักษาปาเชิงรุก
2. ฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนใหเหมาะสม
3.ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักและชวยกันอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชน
4.การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
5. การพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําเพื่อการเกษตรและสรางความหลากหลายทางธรรมชาติ สนับสนุนการจัดทําฝายตนน้าํ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาพื้นฟูแหลงทองเที่ยวเดิม และแสวงหาแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหม
2. สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ การทองเที่ยว
3. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการรักษาทรัพยากรในการทองเที่ยว
4. สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในดานการทองเที่ยวโดยวิถีวัฒนธรรม
ชุมชน
ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.กอสราง ซอมแซม และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
2.เสริมสรางความสงบสุขในสังคม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และสุขภาพอนามัย
4. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ
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5. เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทของครอบครัว และสถาบันทางสังคมในการพัฒนาดานตาง ๆ
6. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
7. จัดทําฐานขอมูลทุกดาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี
แนวทางการพัฒนา
1.สงเสริม ฟน ฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
2. ปลูกจิตสํานึกของประชาชน เยาวชน ในดานคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดี
วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอบานดุง
“เมืองนาอยู เฟองฟูอุตสาหกรรมเกลือ และการทองเที่ยว ศูนยกลางการเกษตรและประมง
ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
1.สงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม
2.ยุทธศาสตรราษฎรรวมใจตานภัยยาเสพติด
3.สงเสริมสนับสนุนการศึกษา การรักษาระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
4.สงเสริมสนับสนุนการออม การประหยัด ลดเลิกอบายมุข
5.สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดของชุมชน การปลูกตนไมใชสอย การรักษาปา ธรรมชาติ
และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
6.สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการพัฒนาทองถิ่น การเฝาระวัง ดาน
สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยการประชุมทุกระดับ
7.สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามาดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม
8.สงเสริมขบวนการเรียนรูของประชาชน และองคกรประชาชน

9.สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมนาเกลือ การเกษตรเศรษฐกิจ อาทิ ออย
ขาว ยางพารา
10.พัฒนาบุคลากร และการใหบริการของทางราชการ
วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทอง
“ตําบลนาอยูดี มีธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง “
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทอง ประกอบดวย
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้าํ และไฟฟา
แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมจัดหาน้ําสะอาดเพื่อการ อุปโภค บริโภค
2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางที่ 1 การสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนและกระจายรายได
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการเกษตร
แนวทางที่ 3 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน(OTOP)
3.ยุทธศาสตรดานสังคม
แนวทางที่1การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะหใหแกผูดอยโอกาสคนพิการ
ผูสูงอายุ และผูปวยเอดส
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แนวทางที่2การรักษาความสงบเรียบรอยการจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 3 สงเสริมและพัฒนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา
แนวทางที่ 1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ํา
แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย
5.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 2 สงเสริมการกีฬานันทนาการและการทองเที่ยว
แนวทางที่ 3 การสงเสริม อนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
แนวทางที่ 1 สงเสริมสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขชุมชน
แนวทางที่ 2 การปองกันและระงับโรคติดตอ
7.ยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนบริการประชาชนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช

แนวทางที่ 3สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองและประชาชนทั่วไป
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5.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลวังทอง พ.ศ. 2561– 2565
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ น

ชาติ 2 0 ปี

ความมันคง

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที 12

ยุทธศาสตร์ดา้ น
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ด้านความ ด้านการ
.
มันคง ต่างประเทศ
ประเทศ
เพือนบ้าน
และภูมิภาค

THAILAND

เกษตรสมัยใหม่

4 .0

ยุทธศาสตร์
กลุม่ จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ดา้ น
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที
เป็ นมิตรกับ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ด้าน
การพัฒนา ด้านการเพิม
การสร้าง
ด้านการ
เติบโตทีเป็ น
วิทยาศาสตร์ ภาค เมือง ประสิทธิภาพ
ความเป็ น
พัฒนา

การ
เสริมสร้าง

มิตรกับ
สิงแวดล้อม
ศักยภาพทุน
ความเหลือม พืนฐานและ เพือการ
มนุษย์
พัฒนาอย่าง
ลําในสังคม
ระบบ
และพัฒนา

ธรรมลด

โครงสร้าง

ยังยืน

Smart SMEs and

บริการมูลค่าสูง

Startups

ยุท ธศาสตร ก ารสง เสริ ม การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ การผลิตและการบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงอัต
ลักษณดานอารยธรรม
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ
ประเพณีของอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง

เทคโนโลยี

และพืนที

และธรรมาภิ

วิจยั และ

เศรษฐกิจ

บาลใน

นวัตกรรม

ภาครัฐ

แรงงานมีความรู ้

ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตทางการเกษตรและการสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน

ยุทธศาสตร

1.การสร้างความ

2.การพัฒนาผลผลิต

3.การพัฒ นาระ

4.การพัฒนาการ

5.การจัดการ

6.การประยุกต์ใช้

จังหวัด

เข้มแข็งของสังคม

ทางการเกษตรให้ได้

คมนาคมและศักยภาพ

ท่องเทียว การบริการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

เทคโนโลยีเพือการ

เพือรองรับการ

มาตรฐานในรูปแบบ

ด้านการค้าเพือรองการ

และการส่งเสริม

และสิงแวดล้อมเพือใช้

บริหารจัดการภาครัฐ

การเกษตรปลอดภัย

เป็ นศูนย์ก ลางการ

ศิลปวัฒนธรรม

ประโยชน์อย่างยังยืน

วัฒนธรรมและ

พัฒนาของอนุภมู ิภาค

ประเพณีทอ้ งถิน เพือ

เทคโนโลยี

ลุ่มนําโขง

เพิมรายได้ของจังหวัด

อุดรธานี

เปลียนแปลงทาง
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แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.1การสร้างสังคมที
ไม่ทอดทิงกัน
1.2.สร้างสังคมแห่ง
คุณธรรม

2.1พัฒนาแหล่งนํา
และดินให้ได้
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย2.2พัฒนา
ทักษะเสริมความรู ้
ด้านเกษตรปลอดภัย
ให้แก่เกษตรกร2.3
ส่งเสริมการทํา
การเกษตรตามความ
เหมาะสมของพืนที
2.4ยกมาตรฐานการ
ผลิตและแปรรูป2.5
พัฒนาตลาดและ
ขยายช่องทางการจัด
จําหน่าย

3.1พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน
3.2พัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ระกอบกา
ร3.3พัฒนาสินค้าให้
มีคณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐานตาม
ความต้องการของ
ตลาด3.4ส่งเสริม
การตลาดการค้า
การลงทุนทังในและ
ต่างประเทศ

4.1ยกระดับการ
ท่องเทียวและการ
บริการให้ได้มาตรฐาน
4.2ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่งเทียวทังในและ
ต่างประเทศเพือรองรับ
สู่ประชาคมอาเชียน

5.1 อนุรกั ษ์และฟื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.2ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมอย่าง
ยังยืน
5.3ป้องกันและแก้ไข
มลพิษสิงแวดล้อม
5.4เฝ้าระวังคุณภาพ
สิงแวดล้อม
5.5พัฒนาระบบเตือน
ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ

6.1ศึกษาวิจยั และ
ออกแบบการ
ประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีเพือการ
บริหารจัดการเชิงพืนที
(อําเภอ ตําบล
หมู่บา้ น)
6.2พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการบริหาร
เชิงพืนที(อําเภอ ตําบล
หมู่บา้ น)

1.3.การเสริมสร้าง
สังคมทีเข้มแข็ง
1.4.การส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ในเขต
จังหวัดอุดรธานี

1.ดานการพัฒนา

2.ดานทรัพยากรธรรมชาติ

เศรษฐกิจชุมชน

สิ่งแวดลอมและพลังงาน

แนวทางการพัฒนา
1.สรางความเขมแข็ง
และส ง เสริ ม การรวมกลุ ม
ของเกษตรกร
2.ส ง เสริ ม การทํ า เกษตร
อิ น ท รี ย แ ล ะ ก า ร ทํ า
การเกษตรตามแนว
พ ระ ร า ช ดํ า ริ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
3.สงเสริมใหมีตลาดชุมชน
และการจัดตั้งตลาดกลาง
4.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
กลุมประกอบการและ
เครือขายโดยสงเสริมการตอ
ยอดภูมิปญญาและความ
เปนไทยที่สอดคลองกับ
ความตองการ
5.พัฒนาคุณภาพและ

แนวทางการพัฒนา
1.เพิ่มความสมบูรณและพื้นที่
ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ
รวมทั้งการปองกันไฟปาและ
การจัดทําแนวเขตปาอนุรักษที่
ชัดเจนและปองกันรักษาปาเชิง
รุก
2.ฟนฟูทรัพยากรดินและการใช
ประโยชนใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และเผยแพรความรู
เทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน
และการปลูกหญาแฝกตามแนว
พระราชดําริ
3.ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความ
ตระหนักและชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
5.การพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําเพื่อ
การเกษตรและสรางความ

3.ดานการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

4.ดานการจัดการศึกษาและ
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาฟนฟูแหลงทงเที่ยว

1.กอสรางซอมแซมและ

เดิมและแสวงหาแหลง

ปรับปรุงระบบโครงสราง

ทองเที่ยวทางเลือกใหม ทั้ง

พื้นฐานที่อยูในความ

แหลงทองเที่ยวทาง

รับผิดชอบ

ธรรมชาติวัฒนธรรมและที่

2.เสริมสรางความสงบสุขใน
สังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.สงเสริมสนับสนุนการกีฬา

มนุษยสรางขึ้นใหมีคุณภาพ
พรอมทั้งสงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยว
2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาการทองเที่ยวและการ
บริการดานการทองเที่ยว
3.สรางเครือขายความ
รวมมือกับภาคเอกชน ชุมชน
ทองถิ่นและ
สถาบันการศึกษาในการ
รักษาทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยว
4. ส งเสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ชุ ม ชนและเสริม สร า งการมี
สวนรวมของประชาชนดา น

และการเสริมสรางสุขภาพ
อนามัย
4สงเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษาใหมีคุณภาพ
5. เสริมสรางความเขมแข็ง
และบทบาทของครอบครัว
สตรีชุมชนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสถาบันทางสังคม
ในการพัฒนาดานตางๆ
รวมทั้งปลูกจิตสํานึกในความ
รักความสามัคคีและความเปน

5. ดานการสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

แนวทางการพัฒนา
1.ส ง เสริ ม ฟ น ฟู ศิ ล ปะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ด น ต รี
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม
ประเพณีข องไทยและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. ปลูกจิตสํานึกของ
ประชาชน เยาวชน ใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วัฒนธรรมที่ดี

สอดคล้อง ย. 1อปท.

สอดคล้อง ย. 2อปท.

สอดคล้อง ย. 3 อปท.

สอดคล้อง ย. 4 อปท.

สอดคล้อง ย. 5

ในเขตจังหวัด

ในเขตจังหวัด

ในเขตจังหวัด

ในเขตจังหวัด

อปท.ในเขต
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จังหวัด

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อบต.วังทอง

1.การพัฒนา

2.การพัฒนา

3.การพัฒนา

4.การพัฒนา

5.การศึกษา

โครงสร้าง

เศรษฐกิจชุมชน

สังคม

ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิงแวดล้อม

ศาสนา

พืนฐาน

เปาหมายยุทธศาสตร
ประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอยาง
ทั่วถึง

แนวทาง
ทางการ
พัฒนา

เปาหมายยุทธศาสตร
ประชาชนมีอาชีพ มี
รายไดพอเพียงและมี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ

เปาหมายยุทธศาสตร

เปาหมายยุทธศาสตร

ประชาชนมีคุณภาพ

ชุมชนมีรัพยากร

ชีวิตที่ดี มีแหลงเรียนรู

ธรรมชาติและ

มีภูมิคุมกัน รูเทากัน

สิ่งแวดลอมที่สมดุล

โลก

และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1.การสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชนและ
กระจายรายได 2.
การพัฒนาและ
สงเสริมการเกษตร
3การสงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชน
(OTOP)

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1.กอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทาง
ระบายน้ํา และ
ไฟฟา2.จัดหาน้ํา
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค

วัฒนธรรมและ

7.การพัฒนา

6.ด้าน

สาธารณสุข

การบริหาร

จัดการองค์กร

นบธรรมเนียม

เปาหมายยุทธศาสตร
ประชาชนมีการศึกษา
เรียนรูตลอดชีวิต

การเมืองและ

เปาหมายยุทธศาสตร
ประชาชนมีสขุ ภาพ
อนามัยทีด่ ี

เปาหมายยุทธศาสตร
ประชาชนไดรับบริการ
ดวยความเปนธรรม
โปรงใส มีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1.สงเสริมและ

แนวทางการ

แนวทางการพัฒนา

1.การสงเสริมพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1.การดูแลบํารุงรักษา

พัฒนา

1.สงเสริมและ

คุณภาพชีวิต

อนุรักษ

พัฒนาการศึกษา2.

2.สนับสนุน

ทรัพยากรธรรมชาติ

สงเสริมการกีฬา

พัฒนาศักยภาพ

สวัสดิการและสังคม

และสิ่งแวดลอม

และนทนาการ 3.

สงเคราะหใหแก

2.จัดหาพัฒนา

การสงเสริม อนุรักษ

ดอยโอกาสคนพิก าร

ปรับปรุงแหลงน้ํา

ขนบธรรมเนียม

1.สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและ
สาธารณสุข
ชุมชน
2.การปองกัน
และระงับ

ขั้นตอนบริการ

ผูสูงอายุ และผูปวย

ประเพณีวัฒนธรรม

เอดส

โรคติดต่อ

บุคลากร
2.ปรับปรุง
กระบวนการลด
ประชาชนและ

3.การรักษาความ

พัฒนาเครื่องมือ

สงบเรียบรอย การ

เครื่องใช

จัดระเบียบสังคม

3. การพัฒนาและ

ความปลอดภัยใน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ชีวิตและทรัพยสิน

การจัดเก็บรายได

4.สงเสริมและ

4.สงเสริม

พัฒนางานปองกัน

ประชาธิปไตย
สนับสนุน
กระบวนการมี
สวนรวมของ
ประชาชน และ

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.1

ผลผลิต/
โครงการ

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.2

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.3

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.5

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.4

1.โครงการกอสราง

1.สนับสนุนเบี้ยยัง

1.โครงการสงเสริม

1.โครงการคุมครอง

1.โครงการสงเสริม

1.โครงการสงเสริม

1.โครงการสงเสริม

สาธารณูปโภคและ

ชีพแกผูชรา ผูพิการ

สนับสนุน และ

ดูแลและบํารุงรักษา

การมีสวนรวมของ

การมีสวนรวมของ

การมีสวนรวมของ

สิ่งกอสราง

ผูปวยเอดส สราง

พัฒนาอาชีพ

แหลงน้ําตาม

ประชาชน

ประชาชน

ประชาชน

2.โครงการซอมแซม

ขวัญกําลังใจแก

2.โครงการสงเสริม

ธรรมชาติ ทรัพยากร

2.โครงการสงเสริม

2.โครงการสงเสริม

2.โครงการสงเสริม

สาธารณูปโภคและ

ประชาชนฯลฯ

สนับสนุน และ

ปาไม และสัตวปา

สนับสนุนการพัฒนา

สนับสนุนการพัฒนา

สนับสนุนการพัฒนา

สิ่งกอสรางตาม

2.โครงการชวยเหลือ

พัฒนาผลิตภัณฑ

2.โครงการอนุรักษ

ประชาธิปไตยภาค

ประชาธิปไตยภาค

ประชาธิปไตยภาค

อํานาจที่กําหนดไว

ผูประสบภัย

OTOP

ฟนฟู สรางจิตสํานึก

พลเมือง การพัฒนา

พลเมือง การพัฒนา

พลเมือง การพัฒนา

ในระเบียบกฎหมาย

ธรรมชาติ

รักและหวงแหน

ศักยภาพผูนําชุมชน

ศักยภาพผูนําชุมชน

ศักยภาพผูนําชุมชน

หนังสือสั่งการ

3. โครงการสงเสริม

ทรัพยากรธรรมชาติ

และประชาชนทั่วไป

และประชาชนทั่วไป
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6. แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง
ตําบลน่าอยู่ดี มีธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน

พันธ
กิจ

เปาประสง

พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร
ให ได มาตร ฐ า น
และทั่วถึง

ประชาชนไดรับ
บริการดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
อยางทั่วถึง

สงเสริมพัฒนา
อาชีพ สราง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใหแก
ประชาชน

ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได
พอเพียงและมี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ

สงเสริมและพัฒนา
สังคมใหเขมแข็ง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี มีแหลง
เรียนรู มี
ภูมิคุมกัน รู
เทากันโลก

ยุทธศาสตร

ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ดานเศรษฐกิจ
ชุมชน

ดานสังคม

แนวทางการ
พัฒนา

กอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทาง
ระบายน้ํา และ
ไฟฟา

การสงเสริม
อาชีพใหแก
ประชาชนและ
กระจายรายได

สนับสนุน
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห

จัดหาน้ําสะอาด

การพัฒนาและ

เพื่อการ อุปโภค

สงเสริม

บริโภค

การเกษตร

การสงเสริม
ผลิตภัณฑ

ชุมชน

(OTOP)

ใหแกผดู อยโอกาส
คนพิการผูส ูงอายุ
และผูป วยเอดส

การรักษาความ
สงบเรียบรอย
การจัดระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
สงเสริมและ
พัฒนางาน
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

สงเสริมและ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมี
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมที่
สมดุลและ

ดานทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดลอม

การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

การพัฒนา
ปรับปรุงแหลง
น้ํา
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย

สงเสริมและ
พัฒนา
การศึกษา

ประชาชนไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมดาน
การศึกษาการกีฬา การ
อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นเ

สงเสริมและพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข
เสริมสรางสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน

พัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชน
โดยกระบวนการมี
สวนรวมของ
ประชาชนทุกภาค
ประชาชน

ประชาชนมี

ประชาชน
ไดรับบริการ
ดวยความ
เปนธรรม
โปรงใส มี
สวนรวม

สุขภาพอนามัย
ทีดี

การศึกษา
ศาสนาวัฒธรรม

ดานสาธารณสุข

ดานการเมือง
การปกครอง

สงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา

สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและ
สาธารณสุข

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

สงเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ
การสงเสริม อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น

ชุมชน

การปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

ปรับปรุง พัฒนา
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการและ
การใหบริการ

สงเสริม
ประชาธิปไตย
สนับสนุน
กระบวนการมี
สวนรวมของ
ประชาชน และ
เผยแพรขอมูล

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้าน
ศักยภาพการค้า
การลงทุนเพือ
เพิมขีด
ความสามารถ
ด้านการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที
4
ด้านการจัด
การศึกษาและ
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสังคมและ
คุณภาพชีวิตทีดี
ของประชาชน

ค่าเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ อบต.
1.ด้านโครงสร้าง
พืนฐาน

เป้ าประสงค์ตามพันธ
กิจ

ตัวชีวัดเป้ าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

61

62

63

64

65

ประชาชนได้รบั บริการ

ก่อสร้างถนน ปรับปรุง

2

4

6

8

10

ด้านสาธารณูปโภค

ซ่อมแซม ทางระบายนํา

สาธารณูปการอย่าง

และไฟฟ้า

ทัวถึง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้ าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

1.ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซม
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางระบาย
นําบลอค คอนเวิด
ไฟฟ้า ทีเพิมขึนและ
ได้บาํ รุงรักษา
2.จัดหานําสะอาด
เพือการอุปโภค
บริโภคทีเพิมขึนและ

จํานวนถนน
ทางระบาย
สะพาน บลอค
คอนเวิดและ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ได้บาํ รุงรักษา
เพิมขึน
จํานวนประปา
ได้รบั การ
ซ่อมแซม
บํารุ งรักษา

ปี ละ 2 โครงการ

โครงการด้านการ

ได้บาํ รุงรักษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน
สํานักงานปลัด

กองช่าง

พัฒนาโครงสร้าง

อบต.

พืนฐานถนน ทาง
ระบายนํา บลอค
คอนเวิด ไฟฟ้า
ประปาหมู่บา้ น

34

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 3

ยุทธศาสตร์ที 1

การพัฒ นา

ด้านเศรษฐกิจ

ศักยภาพการค้า

ชุมชน

การลงทุนเพือเพิม
ขีดความสามารถ
ทางด้านการแข่งขัน

ค่าเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
อบต.
2.ด้าน
เศรษฐกิจ
ชุมชน

เป้ าประสงค์ตามพันธ
กิจ

ตัวชีวัดเป้ าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน

ประชาชนมีอาชีพ มี

เพิมรายได้ สร้างความ

รายได้พอเพียง และมี

มันคงทางเศรษฐกิจ

ความมันคงทาง

ให้แก่ประชาชน

เศรษฐกิจ
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้ าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

1.ส่งเสริมสนับ สนุน
และพั ฒ นาอาชี พ
ตามความต้องการ
ของประชาชน

จํานวนกลุ่มอาชีพ
ทีได้รบั การ
สนับสนุนส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพ
จํานวนประชาชน
ได้รบั การส่งเสริม
การเกษตร

ปี ละ 2 โครงการ

โครงการด้านการ

สํานักงานปลัด

ส่งเสริมอาชีพ /

อบต.

2.การพัฒ นา
ส่งเสริมการเกษตร

3.ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ otopให้
มีคณ
ุ ภาพและเพิม
ช่องทางการ
จําหน่าย

โครงการด้านการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน
สํานักงานปลัด
อบต.

พัฒนาส่งเสริม
การเกษตร/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

จํานวนผลิตภัณฑ์
otop ให้มี
คุณภาพและเพิม
ช่องทางการ
จําหน่าย
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 5
การพัฒ นาสังคม
การเรียนรู แ้ ละภูมิ
ปั ญญา เพือการอยู่
ดีมีสขุ

ค่าเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 3
ด้านการพัฒนาด้าน
สังคม และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์
อบต.
3.ด้านสังคม

เป้ าประสงค์ตามพันธ
กิจ
ส่งเสริมพัฒนาคนและ
สังคมให้เข้มแข็ง

ตัวชีวัดเป้ าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ทีดี มีภูมคิ มุ ้ กันรูเ้ ท่าทัน
โลก
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้ าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

1.ส่ งเส ริ ม พั ฒ น า
คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม
แ ล ะ ส ง เ ค ร า ะ ห์
พัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาส
ผู้ พิ ก า ร ผู้ สู ง อายุ
เด็กและเยาวชน
2.ส่งเสริมการจัด
ระเบียบชุมชนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน
3.ส่งเสริมและ
พัฒนางานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

จํานวนประชาชน
ทีได้รบั สวัสดิการ
พัฒนา
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผู้
พิการ ผูส้ งู อายุ
เด็กและเยาวชน

ปี ละ 2 โครงการ

โครงการด้านการ
พัฒนาคนและ
สังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน
สํานักงานปลัด
อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

จํานวน อปพร.ต่อ
จํานวนประชากร
ทังหมด ได้รบั การ
พัฒนา

จํานวนครังในการ
จัดกิจกรรมด้าน
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

36

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 5

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

การพัฒ นา

ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒ นา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมเพือ

สิงแวดล้อมและ

ประโยชน์อย่าง

พลังงาน

ยังยืน

ยุทธศาสตร์ อบต.
4.ด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติสิงแวดล้อม
และแหล่งนํา

เป้ าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ตัวชีวัดเป้ าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ส่งเสริมและอนุรกั ษ์

ชุมชนมี

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

และสิงแวดล้อม

สิงแวดล้อมทีสมดุลย
และยังยืน

61

ค่าเป้ าหมาย
62 63 64

65
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8

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัด
ระดับ
กลยุทธ์

1.ก า ร ดู แ ล แ ล ะ
บํา รุ ง รัก ษาอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวนต้นไม้ที

2.ส่งเสริมการจัด
ระเบียบชุมชนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน
3.การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

จํานวน แหล่งนํา

ความก้าว
หน้าของ
เป้ าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

ปี ละ 2 โครงการ

โครงการด้านการ

ปลูกในที

พัฒนา

สาธารณะเพิมขึน

ทรัพยากรธรรมชา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
อบต.

อบต.

ติและสิงแวดล้อม

ฝายกันนํา ที
ได้รบั การพัฒนา
(ขุดลอก)
จํานวนขยะที
ลดลง

37

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒ นาการ
ท่องเทียวการ
บริการและการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิน

ค่าเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 4
ด้านการจัด
การศึกษาและการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม
และคุณภาพชีวิตที
ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ อบต.
5.ด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิน

เป้ าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ตัวชีวัดเป้ าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

61

62

63

64

65

ส่งเสริมและพัฒนา

มีแหล่งเรียนรูม้ ีภมู ิคุม้ กัน

2

4

6

8

10

การศึกษา

รูเ้ ท่าทันโลก

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้ าหมาย

1.ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
พัฒนาการศึกษา

จํานวนเด็กใน
พืนทีได้รบั
การศึกษาอย่าง
ทัวถึง
จํานวน ครังทีจัด

ปี ละ 2 โครงการ

2.ส่งเสริมกีฬา
นันทนาการและการ
ท่งเทียว

โครงการด้าน
การศึกษาศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒธรรม

วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิน

กีฬานันทนาการ
และการท่องเทียว

เพือเพิมรายได้
จัง หวัด

กิจกรรมส่งเสริม

โครงการ/
กิจกรรม

3.อนุรกั ษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภมู ิปัญญา
ท้องถิน

จํานวนครังในการ
จัดกิจกรรมด้าน
การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปั ญญาท้องถิน

38

สํานักงานปลัด
อบต.

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ค่าเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อบต.

เป้ าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ตัวชีวัดเป้ าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที 1

ยุทธศาสตร์ที 4

6.ด้านสาธารณสุ ข

ส่งเสริมและพัฒนา

ประชาชนมีสขุ ภาพ

การสร้างความ

ด้านการจัด

ระบบบริการ

อนามัยทีดี

เข้มแข็งของสังคม

การศึกษาและการ

สาธารณสุข

เพือรองรับการ

เสริมสร้างความ

เสริมสร้างสุขภาพ

เปลียนแปลงทาง

เข้มแข็งของสังคม

อนามัยของประชาชน

วัฒนธรรมและ

และคุณภาพชีวิตที

เทคโนโลยี

ดีของประชาชน
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้ าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

1.ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
อ น า มั ย แ ล ะ
สาธารณสุขชุมชน

จํานวน
ประชาชนด้รบั
การส่งเสริม
สุขภาพ
จํานวน ครังทีจัด
กิจกรรมส่งเสริม
กีฬานันทนาการ
และการท่องเทียว

ปี ละ 2 โครงการ

โครงการด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
สาธารณสุข
เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน

2.การป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สํานักงานปลัด
อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

39

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ความ
เชือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒ นาการ
ท่องเทียวการ
บริการและการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิน
เพือเพิมรายได้
จัง หวัด

ค่าเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที 4
ด้านการจัด
การศึกษาและการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม
และคุณภาพชีวิตที
ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ อบต.
7.ด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการองค์กร

เป้ าประสงค์ตาม
พันธกิจ

ตัวชีวัดเป้ าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

พัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน
โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

ประชาชนได้รบั บริหาร
ด้วยความเป็ นธรรม
โปร่งใสมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน

61

62

63

64

65

2

4

6

8

10

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีวัด
ระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้ าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

1.ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากร
2.ปรับปรุงพัฒนา
จัดหาเครืองมือ
เครืองใช้เทคโนโลยี
ทีทันสมัย เพือเพิม
ประสิทธิ ภาพนากร
ปฏิบตั ิราชการและ
การให้บริการ
ประชาชน
3.ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนา
ประชาธิปไตยภาค
พลเมืองการพัฒนา
ศักยภาพผูน้ าํ ชุมชน
และประชาชนทัวไป

จํานวนบุคลกร
ได้รบั การ
ฝึ กอบรมเพิมขึน
จํานวนเครืองมือ
เครืองใช้
เทคโนโลยีที
ทันสมัยทีสามารถ
เพิมประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิ
ราชการและการ
บริการประชาชน
จํานวนประชาชน
ทีได้รบั การ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนา
ประชาธิปไตย

ปี ละ 2 โครงการ

โครงการด้าน
พัฒนาระบบการ
ให้บริการ
ประชาชนโดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สํานักงานปลัด
อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.กองคลัง
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การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิน่
การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง เพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตดวยเทคนิค SWOT Analysis โดยสวนราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลวังทองประกอบดวย สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง Strengths องคประกอบภายในองคกร
1.มีคําสั่งแบงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลวังทองชัดเจนคลอบคลุม อํานาจหนาที่ตามภารกิจ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือถายโอน
2.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทําแผน การทํางาน รวมกับหนวยงาน หรือสวนราชการอื่น
3. มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
4. มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซึ่งเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ตําบล
5. มีนายก อบต.และสมาชิกสภา มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทําใหเขาใจปญหาความเดือดรอน และ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง
จุดออน Weaknessesองคประกอบภายในองคกร
1. การดําเนินงานยังไมเปนไปตามอํานาจหนาที่เนื่องจากความไมเขาใจในระเบียบขอ กฎหมาย
2. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลมีการโอน – ยาย บอย และบรรจุใหม ทําใหเกิดการทํางานไมมีความ
ตอเนื่อง และประสบการณในการทํางานนอย
3. มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมากทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณและความ
เปลี่ยนแปลง
4. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบลไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่น งบลงทุน/
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีนอย งบประมาณสวนใหญอยูที่รายจายประจํา ทําใหตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนยังครอบคลุมไดไมเพียงพอ
โอกาส (Opportunity) องคประกอบภายนอกองคกร
1. ไดรบั การถายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
2. มีแหลงเรียนรูดา นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เชน ศูนยศิลปาชีพบานกําแมด และ แปลงนาสาธิต
พระเจาพัชรกิติยาภา
3. มีวัดปาและสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4. มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ ตั้งแตเด็กกอนวัยเรียน ถึง มัธยมตอนตน และมีศูนยการเรียนรูนอกระบบ ซึ่งมีความ
พรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง

ขอจํากัด (Threat) องคประกอบภายนอกองคกร
1. อํานาจหนาหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน
2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น
3. ผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา เชน ขาว ยางพารา
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3.1การประเมินผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ

ในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง ไดดําเนินการตามแผนงาน โครงการตางๆ
ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาประจําป 2562 เพื่อประโยชนสุขและตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นได คิดเปนรอยละ 91.3 ซึ่งถือวาบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามแผนงาน โครงการที่บรรจุไวใน
แผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังทอง มีขอจํ ากัดในงบประมาณในการ
ดําเนินงาน จึงไมสามารถนําแผนงาน โครงการ มาพัฒนาใหครอบคลุมไดทุกสาขาการพัฒนา
-ตารางการพัฒนา จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ลําดับ
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอย
ที่

สาขาการพัฒนา

จํานวน
จํานวนโครงการ
โครงการที่
ที่ปฏิบัติ
ปรากฏในแผน
2562

ละ
ของ
โครงการ
ทั้งหมด

1

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

153

13

2.9

2

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน

38

1

0.2

3

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานสังคม

58

10

2.2

4

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

45

1

0.2

สิ่งแวดลอมและแหลงน้ํา
5

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมฯ

85

8

1.8

6

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

34

3

0.6

7

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครอง

22

14

3.2

435

50

11.1

รวม

-ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณดําเนินการตาม กิจกรรม/โครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสี่ ป

รายการ

-งบประมาณรายจายประจําป 2562
รวม

ประสิทธิภาพการเบิกจาย

คิดเปนรอย

จํานวนงบประมาณ จํานวนงบประมาณที่

ละ

(บาท)

เบิกจายจริง (บาท)

38,676,600
38,676,600

35,329,446.22
35,329,446.22

91.3
91.3
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3.2 การประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง ในแผนพัฒนาประจําป 2562 นั้น สามารถประเมิน
ประสิทธิผลในเชิงคุณภาพ ไดดังนี้
1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาดานโครงการสรางพื้นฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา ฯ
รอยละ 2.9 ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐาน การใหบริการคมนาคมที่สะดวก มีการซอมแซม
ถนนลูกรังภายในตําบล ครบทั้ง 9 หมูบาน มีการกอสรางระบบประปาสํานักงาน อบต. อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟาแรงสูงพรอมหมอแปลงสํานักงาน อบต.แหงใหมเปนการอํานวยความสะดวกให ประชาชน
ในเขตตําบลวังทอง
2. ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบลวังทอง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ไดรอยละ 0.2 มีการดําเนินการสงเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดใหกลุมอาชีพและเกษตรกร ภายในตําบล ผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถและโครงการศูนยเรียนรูอยางยั่งยืนพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยา
ภา สงเสริมสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล และอนุรักษพันธปลาน้าํ จืดพรอมปลอย
กุงกามกาม เพื่อใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ดานการพัฒนาดานสังคมการพัฒนาทางดานคนและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง
สามารถ ตอบสนอง ความตองการของประชาชน ไดรอยละ2.2 ถือเปนการใหบริการประชาชน องคการบริหาร
สวนตําบลวังทองไดใหความสําคัญกับชุมชนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน มีการฝกอบรมเจาหนาที่กูชีพกูภัย การลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล

4. ดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและแหลงน้ํา การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ไดรอยละ 0.2
5.ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลวังทองสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ได
รอยละ 1.8 ถือ เปนการใหบริการประชาชนในระดับหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลวังทองไดใหความสําคัญกับ
ชุมชนในดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตําบลวังทอง ทั้ง 3 โรงเรียนโดยไดสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณ โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหาร(เสริมนม) โครงการที่องคการบริหารสวนตําบล
วังทองสนับสนุนลวนเปนโครงการสงเสริมรากฐานของการพัฒนา
ดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง ไดใหความสําคัญกับชุมชนใน
การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภายในทองถิ่นโดยดําเนินการสงเสริมสนับสนุน การจัดงานประเพณีตาง ๆ ของแต
ละชุมชน เพื่อใหชุมชนไดรว มกันอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีตางๆที่กําลังจะสูญหายไปจากชุมชนเพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีเหลานั้นประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต ฯลฯ ใหคงไวใหลูกหลานเรียนรูและสืบ
ทอดตอไป
6. ดานการพัฒนาดานสาธารณสุขการพัฒนาดานสาธารณสุข ขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง สามารถ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน ไดรอยละ 0.6 องคการบริหารสวนตําบลวังทองไดให
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ความสําคัญกับชุมชนในการสงเสริมสุขภาพโดยไดจัดตั้งและสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสุขภาพแข็งแรง และดําเนิ น
โครงการปองกันและระงับ โรคติดตอ ใหประชาชนในพื้นที่ทุกหมูบาน
7. ดานการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 3.2ถือเปนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนการใหบริการประชาชน
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมกับสนับสนุนสงเสริมใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. สืบเนื่องจากการสอบแขงขันบรรจุบุคคลเขารับราชการขาดมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกลาง อบต.
กําหนดจึงทําใหเจาหนาที่ในสายงานผูปฏิบัติมีตําแหนงวาง เปนจํานวน 10 ตําแหนง ทําใหการปฏิบัติงานทําไดแค
ประคองใหผานไป ไมสามารถแขงขันหรือทํางานในเชิงรุกมากนัก เนื่องจากมีเจาหนาที่ไมครบทุกงาน เจาหนาที่
ตองรับผิดชอบงานหลายตําแหนงทําใหการทํางานลาชา
2.กฏหมาย ระเบียบฯขอบังคับมีการเปลี่ยนแปลงทําใหการปฏิบัติงานไมเปนตามระเบียบขอบังคับ

3. งบประมาณในการดําเนินงานมีนอยไมเพียงพอในการแกไขปญหาของประชาชน
4. การดําเนินงานลาชาไมทนั ตอการแกไขปญหาและความเดือดรอนของประชาชน
ขอเสนอแนะ
1.ดําเนินการประกาศรับโอน(ยาย) พนักงานผูปฏิบัติใหครบทุกอัตราที่วางหรือใหเพิ่มในสวนของ
พนักงานจางเหมา
2.จัดสงเจาหนาที่เขาอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดรบั ขอมูลขาวสารใหมมาปฏิบัติงาน
3.การดําเนินการจัดซื้อจัดจางควรขอยืมเจาหนาที่จาก องคการปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงมาชวย
และตองเปนผูมีความรูความสามารถในแตละงานมาชวยเพือ่ ใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามระเบียบพัสดุฯ
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3.2 การประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังทอง ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและ
กําหนดแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปดําเนินการแกไขปญหาตางๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น เนื่องจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง มีไม
เพียงพอประกอบกับปญหาความตองการในพื้นที่มีมาก จึงสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไดเพียง
บางสวน
3.3 สภาพปญหาและผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
1.สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบล

ชื่อปญหา

สภาพปญหา

-ปญหาดานโครงสราง
พื้นฐาน

-เสนทางคมนาคมภายในหมูบาน
และถนนเชื่อตอกับอีกหมูบานหนึ่ง
ไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง
ประชาชนขาดแคลนไฟฟาเพื่อที่อยู
อาศัย ไฟฟาเพื่อการเกษตรและไฟฟา
แสงสวางภายในชุมชนไมพอเพียง
ไมมีทอระบายน้ําในหมูบานทําใหการ
ไหลของน้ําไมสะดวกเกิดน้ําขัง

-ปญหาดานเศรษฐกิจ

-การวางงานและไมมีแหลงน้ําเพียง
สําหรับทําการเกษตรฤดูแลง
การอพยพนอกพื้นที่ไปประกอบอาชีพ
อื่น
-มีการเฝาระวังการแพรระบาดและอยู
ในการควบคุมของศูนยตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

-ปญหาดานสังคม

พื้นที่
แนวโนมในอนาคต
เปาหมาย
หมูที่ 1-9 -การเกษตรเปนอาชีพหลักของ
ประชาชนจึงจําเปนตองกอสรางถนน
เพื่อลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรสู
ตลาดไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
-ไฟฟามีความจําเปนตอการผลิตทาง
การเกษตรและการอยูอาศัย จึงตองมี
การขยายเขตไฟฟาเพิ่มมากขึ้น
-ถนนบางสายขาดทอลอดทําใหน้ํากัด
เซาะถนนชํารุดทําใหน้ําไหลไมสะดวก
จําเปนตองมีทอระบายน้ําภายใน
หมูบานเพื่อปองกันน้ําขังกัดเซาะถนน
ชํารุดเสียหาย
หมูที่ -สรางอาชีพในชุมชน จัดตั้งกลุมอาชีพ
1-9
ในเขตพื้นที่ การทําอาชีพเสริมนอกฤดู
เก็บเกี่ยว
หมูที่
1-9

-ปจจุบันปญหายาเสพติดมีเพิม่ มากขึ้น
ในชุมชน จึงควรปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหเปนพื้นที่ปลอดยา
เสพติดในเขตตําบล
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ชื่อปญหา
-ปญหาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดลอม

สภาพปญหา
-การบุกรุกที่สาธารณประโยชน
-ปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล
-ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคภายใน

พื้นที่
แนวโนมในอนาคต
เปาหมาย
หมูที่ -ประชาชนยังมีการบุกรุกที่
1-9
สาธารณประโยชน เพื่อที่อยูอาศัยและที่ดิน
ทํากินจะตองมีการแนะนําใหประชาชน

และแหลงน้ํา

หมูบาน
-น้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอในฤดูแลง

-ปญหาดาน
-ขาดสื่ออุปกรณการเรียนการสอนที่
การศึกษาศาสนา ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนาของ
และวัฒนธรรม เด็ก
-การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาไมมีท่ยี ึด
เหนี่ยวจิตใจ ทําใหเกิดปญหาทางสังคม
-การสูญหายของวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่น

-ปญหาดาน
สาธารณสุข

-ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการ
ปองกันโรคระบาด
-ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการ
รักษาสุขภาพเชนการบริโภคอาหารสุกๆ
ดิบๆ

ศพด.ใน
ตําบล
หมูที่
1-9

หมูที่
1-9

ไดรับทราบเกี่ยวกับกฎหมายในการบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน
-จํานวนประชาชนเพิ่มมากขึ้นขยะก็มากขึ้น
ควรมีการบริหารจัดการขยะอยางถูกวิธีไม
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
-การขาดแคลนอุปโภค-บริโภคภายใน
หมูบาน โดยเฉพาะฤดูแลงจึงมีแนวทางใน
การจัดทําโรงผลิตน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ในเขตตําบลวังทองสําหรับรองรับน้ําใหกับ
ราษฎรภายในตําบลลําหวยในเขตพื้นที่ตื้น
เขิน ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง จึง
ควรมีแนวทางขุดลอกลําหวยเพื่อจะไดมีน้ํา
ไวใชในการเกษตรตลอดป
-สื่อการเรียนการสอน จําเปนจะตองมีการ
พัฒนา เพื่อจะไดพัฒนาเด็กในการเตรียม
ดานการเรียนการสอน
-วัตถุนิยมเขามาในสังคมเพิ่มมากขึ้น จําเปน
จะตองมีการสงเสริมและปลูกฝงศีลธรรมอัน
ดีใหเกิดขึ้นในสังคม
-การสูญหายของวัฒนธรรมอันดีงาม
จําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
-ปจจุบันโรคระบาดตางๆมีการพัฒนาและ
ดื้อยามากขึ้นการปองกันประชาชนควรมี
ความรูความเขาใจในการปองกันโรคระบาด
ตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชุนปจจุบันประชาชนมี
ปญหาดานสุขภาพจากการบริโภคอาหาร
มากขึ้น จึงจําเปนรณรงคไมใหประชาชน
บริโภคอาหารสุกๆดิบๆ
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ชื่อปญหา

สภาพปญหา

-ปญหาดาน
การเมือง
การบริหาร

-ประชาชนขาดกระบวนการ
เรียนรูดานการเมืองการปกครอง
ทําใหการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนออนแอ
-ประชาชนขาดความสนใจการมี
สวนรวมดานการเมืองการ
ปกครองการบริหารหรือการ
พัฒนาทองถิ่น
-ประชาชนไมเขาใจระบบการ
ทํางานของ อบต. และสวน
ราชการอื่นๆ

-ปญหาดานการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-ประชาชนมีการติดตอสื่อสาร
ดานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
และวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
-การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมมาใชในองคกร

พื้นที่
เปาหมาย
หมูที่
1-9

สํานักงาน
อบต.

แนวโนมในอนาคต
-การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการ
ปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชนดังนั้น
ประชาชนควรมีกระบวนการเรียนรูการเมือง
การปกครองมากขึ้น
-การแกปญหา การกําหนดทิศทางการพัฒนา
ทองถิ่น จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ฝาย
-ประชาชนไมเขาใจระบบการทํางานของอบต.
ทําใหเกิดความเขาใจผิดในการติดตอ
ประสานงาน จึงจําเปนตองสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชน
-ในปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสารที่มีการติดตอ
ทางระบบออนไลน เชนสื่ออินเตอรเน็ต มีทั้ง
ขอดีและขอดอยถานํามาใชในทางที่เปน
ประโยชนก็จะทําใหการติดตอประชาสัมพันธทํา
ไดสะดวกรวดเร็ว
-เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผูบริหาร
พนักงาน ควรไดรับการเพิ่มพูนความรู ดานการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชปฏิบัติงานมาก
ขึ้น

3.4. แนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังทอง
1.การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานปรับปรุงถนนในหมูบานใหไดมาตรฐาน กอสรางถนนลูกรังและ
ถนนลาดยางเปนเชื่อระหวางหมูบานที่ยังไมมี การดําเนินงานดานแหลงน้ํากอสรางระบบประปาขนาดใหญ เพื่อให
ชุมชนที่ยังขาดแคลนไดใชน้ําโดยทั่วถึง กอสรางภาชนะบรรจุน้ําฝนไวใชเพียงพอตลอดปจัดใหมีไฟฟาแสงสวางใน
หมูบานอยางเพียงพอและขยายไฟฟาใหทั่วถึง กอสรางอาคารเอนกประสงคใหประชาชนในตําบลใชประกอบ
กิจกรรมตางๆรวมกัน

2.การดําเนินงานดานเศรษฐกิจสงเสริมใหรวมกลุมการผลิตสินคาดานฝมือ โดยการอบรมอาชีพแกกลุมแมบานกลุม
เยาวชน สงเสริมการลงทุน เพือ่ การคาในหมูบาน โดยใหขาว ใหความรูดานการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริ จัดหาตลาดแรงงานและตลาดสินคาการเกษตร กอสรางตลาดชุมชนใหเปนรูปธรรม
3.การดําเนินงานดานสังคม อบรมความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส สงเสริมการนันทนาการ ใหประชาชนมี
สวนรวมมากที่สุดเฝาระวังมิใหเกิดอันตรายแกประชาชน กอสรางศูนยอํานวยการอาสาสมัครปองกัน
48
ภัยฝายพลเรือน จัดซื้ออุปกรณชวยเหลือเกิดภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ ชวยเหลือผูพิการคนยากจนและคนชรา
ไดมีการอยูดีกินดี
4.การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมประชาสัมพันธและรักษาที่สาธารณประโยชนไมให
ประชาชนคนใดคนหนึ่งเขาไปครอบครอง ปลูกตนไมตลอดสองขางทาง ตลอดเสนทางเชื่อมทุกหมูบาน และปลูกไม
ผล เมื่อใดมีผลสามารถเก็บกินไดการดําเนินงานดาน ขุดลอกลําหวยที่ตื้นเขินและคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร
กอสรางฝายกักเก็บน้ํา
5.การดําเนินการดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สงเสริม
สนับสนุนประเพณีทองถิ่น สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน
6. การดําเนินงานดานสาธารณสุขสงเสริมสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขชุมชนการปองกันและระงับโรคติดตอ
7.การดําเนินการดานการบริหารสงเสริมกิจกรรมดานการเมือง ใหประชาชนออกไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกระดับ
โดยปลูกฝงจิตสํานึก และสรางทัศนคติที่ดีตอการเลือกตั้งและประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหมมาใชในองคกร
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สวนที่ 3การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

1

โครงสรางพื้นฐาน

-บริการชุมชน
และสังคม

2

เศรษฐกิจชุมชน

-การเศรษฐกิจ

3

สังคม

-บริการชุมชน
และสังคม

4

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและแหลงน้ํา

-การเศรษฐกิจ

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
เคหะและชุมชน
กองชาง

-การเกษตร
-สงเสริม
การเกษตร
-สังคม
สงเคราะห
-สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
-การเกษตร
-สงเสริม
การเกษตร
-งานอนุรักษ
แหลงน้ําปาไม

หนวยงาน
สนับสนุน
อบจ.

สํานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ

อบจ.

สํานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ

กรมทรัพยากร
น้ํา

อบจ.

5

การศึกษาและวัฒนธรรมฯ -บริการชุมชน
และสังคม

-การศึกษา

กองการศึกษาฯ
กองคลัง

อบจ.

6

สาธารณสุข

-บริการชุมชน
และสังคม

-สาธารณสุข

สํานักปลัด
กองคลัง

รพสต.

7

การเมืองการปกครอง

-บริหารงานทั่วไป

-บริหารงาน
ทั่วไป

สํานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ

อบจ.
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ส่วนที 4
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลยุทศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 2 พ.ศ.2559
เป็ นแบบทีกําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน ดําเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ ซึงเป็ นส่วนหนึงของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วนั ทีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียดดังนี

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประกอบด้วย

1.1ข้อมูลสภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20 คะแนน
1.2การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย ประกอบด้วย
(1)ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10 คะแนน
(2)ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3)ยุทธศาสตร์จงั หวัด 10 คะแนน
(4)วิสยั ทัศน์ 5 คะแนน
(5)กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6)เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7)จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8)แผนงาน 5 คะแนน
(9)ความเชือมโยงทางยุทธศาสตร์ เป็ นภาพรวม 5 คะแนน
(10)ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทีควรได้เพือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลือนการพัฒนา
ท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี ประกอบด้วย
2.1การสรุ ปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถินสีปี ไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถินสีปี ไปปฏิบตั ิเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5โครงการพัฒนา 60 คะแนนประกอบด้วย
1.ความชัดเจนของชือโครงการ 5 คะแนน
2.กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

3.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก่ ารตังงบประมาณได้ถกู ต้อง 5
คะแนน
4.โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
5.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที 12 5 คะแนน
6.โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
7.โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด 5 คะแนน
8.โครงการแก้ไขปั ญหาความอยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมนคง
ั ยังยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 5 คะแนน
9.งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
10.มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ 5 คะแนน
11.มีการกําหนดตัวชีวัด (kPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีคาดว่าจะได้รบั 5 คะแนน
12.ผลทีคาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทีควรได้เพือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลือนการพัฒนาท้องถิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินประเด็นการพิจารณา
1.ข้อมูลสภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20 คะแนน
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 คะแนน
3.1ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10 คะแนน
3.2ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด 10 คะแนน
3.3ยุทธศาสตร์จงั หวัด 10 คะแนน
3.4 วิสยั ทัศน์ 5 คะแนน
3.5 กลยุทธ์ 5 คะแนน
3.6เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

3.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
3.8 แผนงาน 5 คะแนน
3.9 ความเชือมโยงทางยุทธศาสตร์ เป็ นภาพรวม 5 คะแนน
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนนคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทีควรได้เพือให้เกิดความ
สอดคล้องและขับเคลือนการพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80
คะแนน)
ตัวชีวัดความสําเร็จ Indicators
เป็ นเครืองมือในการกําหนดวัตถุประสงค์ และวัดความเปลียนแปลงของการดําเนินงาน
ใช้วดั ความสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
มีเกณฑ์วดั และหน่วยวัดชัดเจนทีใช้ได้ในเวลาทีเหมาะสม
สามารถวัดปริมาณ คุณภาพ เวลาและ ค่าใช้จ่าย เพื อการประเมินผลได้
เชิงปริมาณ – ระบุจาํ นวนงานทีกระทํา
เชิงคุณภาพ – ระบุจาํ นวนงานทีทําแล้วเสร็จเทียบกับมาตรฐานของงาน
เชิงค่าใช้จา่ ย – ระบุตน้ ทุนของการดําเนินงาน
เชิงเวลา – ระบุความรวดเร็วของการส่งมอบงาน
Quantity
เชิงปริมาณQuality
เชิงคุณภาพ (หรือความพึงพอใจ)
Cost เชิงค่าใช้จา่ ย (หรือต้นทุน)Time เชิงเวลา (เวลาทีใช้ดาํ เนินการ หรือเวลาในการตอบสนอง)

