
 
 

บทที ่1 

บทน ำ 

 

    พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 มำตรำ 16 และมำตรำ 17 บัญญัติใหเ้ทศบำลองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและกำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูป

พิเศษมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง โดยมีองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นหนว่ยงำน

ประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด ตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี ำหนดอีกด้วย 

    เนื่องจำกกำรวำงแผนในระยะสั้นและระยะยำวเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำย กำรปกครอง  กำร

บริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงนิและกำรคลัง และกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหนำ้ที่ที่กฎหมำยก ำหนด องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ย่อมมีควำมเป็นอิสระในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น และกำรด ำเนนิกำรตำมแผน คำมเป็น

อิสระนั้น ไม่ได้หมำยถึง ควำมเป็นอิสระในกำรจัดบริกำรสำธำรณะบำงสว่นใหแ้ละยังต้องอยู่ในกำรก ำกับดูแล 

หรอืตรวจสอบโดยรัฐบำลและประชำคมอีกด้วย 

    แผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำ เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ และนโยบำยในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

    กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จงึเป็นกระบวนกำรก ำหนด

ทิศทำงในอนำคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก ำหนดสภำพกำรณ์ที่ตอ้งกำรบรรลุและแนวทำงในกำร

บรรลุ บนพืน้ฐำนของกำรรวบรวมและวิเครำะหข์้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ ทั้งนีจ้ะต้องสอดคล้องกับ

ศักยภำพของท้องถิ่นและปัญหำควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถิ่นด้วย 

    กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ มีควำมส ำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้

เนื่องจำก แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป็นแผนที่มุ่งสู่สภำพกำรณ์ ที่ตอ้งกำรใหเ้กิดขึ้นในอนำคตเป็นกรอบในกำร

ก ำหนดทิศทำง กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้มุง่ไปสู่สภำพกำรณ์ 

    อันพึงประสงค์ ได้อย่ำงเท่ำกันกับกำรเปลี่ยนแปลงโดยสำมำรถจัดสรรทรัพยำกรที่มอียู่อย่ำงจ ำกัด 

ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ จงึเป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ที่ตอ้งก ำหนดถึงสภำพกำรณ์ที่ตอ้งบรรลุ และแนวทำงในกำรที่จะท ำให้บรรลุถึงสภำพกำรณ์

นั้น 

 

 

 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ดจีะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรรวบรวม 

และกำรวเิครำะหข์้อมูล อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและสนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จรงิ 

 

 



 
 

บทที ่2 

สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐำนขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล 

สภำพทัว่ไป 

  ทีต่ั้ง   ต ำบลวังทอง  อยู่ในเขตอ ำเภอภักดีชุมพล  หำ่งจำกจังหวัดชัยภูมิ  92  กิโลเมตร  พื้นที่

ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัด  มีอำณำเขตดังนี้ 

  ทศิเหนอื  ติดตอ่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจำทอง  อ ำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

  ทศิตะวันออก  ติดตอ่กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งนก  อ ำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

  ทศิใต ้ ติดตอ่กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุตะเพชร  อ ำเภอล ำสนธิ  จังหวัดลพบุรี 

  ทศิตะวันตก  ติดตอ่กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงสำว  อ ำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

  เนือ้ที่  ต ำบลวังทอง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  122  ตำรำงกิโลเมตร  หรอื  76,250  ไร่  แบ่งเป็นพืน้ที่

เพำะปลูกทั้งสิน้ 36,638 ไร่  พื้นที่นำ 1,921 ไร่  พื้นที่ไร่ 31,894 ไร่  พื้นที่ผลไม้ 2,364 ไร่  พื้นที่ปลูกพืชผัก 

459 ไร่ 

  ภูมปิระเทศ  พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่รำบติดภูเขำ  เหมำะแก่กำรท ำไร่  มีภูเขำล้อมรอบทั้ง  3  

ด้ำน  ทั้งทิศตะวันออก  ทิศตะวันตกและทิศใต้  เป็นที่รำบอยู่ระหว่ำงช่องเขำ  ภูเขำที่ส ำคัญประกอบด้วย

ภูเขำพังเหย  เป็นเขตติดต่อกับอ ำเภอเทพสถิต  ภูเขำพญำฝ่อเป็นเขตติดต่อกับอ ำเภอหนองไผ ่ และอ ำเภอ

วิเชยีรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ล ำน้ ำที่ส ำคัญประกอบด้วย  ล ำน้ ำเจำ  ล ำน้ ำบัวทอง  ล ำหว้ยวังนอ  เป็นต้น 

  เขตปกครอง     รวม 13 หมู่บ้ำน คอื 

หมูท่ี่ 1  บ้ำนนำระยะ   ผูป้กครอง     นำงสงเมอืง   บทนอก  ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 2  บ้ำนหว้ยร่วม   ผูป้กครอง     นำยอัตนพ     สอนค ำ  ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 3  บ้ำนปรำงค์มะค่ำ  ผูป้กครอง     นำยทวี   พันธ์ศรี    ก ำนันต ำบลวังทอง 

หมูท่ี่ 4  บ้ำนวังใหญ่    ผูป้กครอง     นำยประจวบ   สำระวงศ์ ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 5  บ้ำนหนองตะเคียน ผูป้กครอง     นำยจ ำลอง   ล้ ำเลิศ      ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 6  บ้ำนซับชมภู   ผูป้กครอง     นำยสมบูรณ์   จันดำ     ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 7  บ้ำนนำทุ่งใหญ่   ผูป้กครอง     น.ส.สุพรรษำ  ภักดีสุข  ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 8  บ้ำนหว้ยหนิฝน   ผูป้กครอง     นำยบวร    นำมโคตรศรี  ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 9  บ้ำนเนินทรำย   ผูป้กครอง     นำยสี     วไิลเขวำ   ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 10  บ้ำนหนิดำด   ผูป้กครอง     นำยคม    ศรีเมืองช้ำง  ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 11  บ้ำนผำทอง   ผูป้กครอง     นำยบุญจันทร์   สมสรวย   ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 12  บ้ำนน้ ำตกนำงค ำ  ผูป้กครอง     นำยลำน   กำโนนศรี   ผูใ้หญ่บ้ำน 

หมูท่ี่ 13  บ้ำนซับใหญ่   ผูป้กครอง     นำยสมใจ   สังวร       ผูใ้หญ่บ้ำน 

 

 

จ ำนวนประชำกร 
     



 

หมู ่

ที ่
บ้ำน 

จ ำนวน 

ครัวเรอืน 

จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญงิ รวม 

1 บ้ำนนำระยะ 354 547 510 1,057 

2 บ้ำนหว้ยร่วม 234 344 346 690 

3 บ้ำนปรำงค์มะค่ำ 259 396 383 779 

4 บ้ำนวังใหญ่ 274 392 396 788 

5 บ้ำนหนองตะเคียน 198 288 256 544 

6 บ้ำนซับชมภู 321 371 356 727 

7 บ้ำนนำทุ่งใหญ่ 286 344 349 693 

8 บ้ำนหว้ยหินฝน 708 509 516 1,025 

9 บ้ำนเนินทรำย 190 234 265 499 

10 บ้ำนหนิดำด 211 275 275 550 

11 บ้ำนผำทอง 314 420 407 827 

12 บ้ำนน้ ำตกนำงค ำ 171 223 217 440 

13 บ้ำนซับใหญ่ 140 160 151 311 

รวมทัง้สิน้ 3,660 4,503 4,427 8,930 
 

             ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน  กรมกำรปกครอง  อ ำเภอภักดชีุมพล 

                   ข้อมูล   ณ   เดอืน  พฤษภำคม   พ.ศ.2562 

ด้ำนเศรษฐกจิ 

 อำชีพ 

 กำรประกอบอำชีพของประชำชนในเขตต ำบลวังทอง 

  - ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

  - ประกอบอำชีพรับจ้ำง 

  - ประกอบอำชีพอื่นๆ  เช่น  ค้ำขำย , รับรำชกำร 

 หนว่ยธุรกิจในเขต อบต. 

  - ปั๊มน้ ำมันและก๊ำซ    13  แห่ง 

  - โรงสี        13  แห่ง 

  - ธนำคำร         1  แห่ง 

  - โรงน้ ำแข็ง         -  แห่ง 

  - โรงงำนอุตสำหกรรม (ขนำดกลำง) - แห่ง 

  - โรงแรม/รีสอร์ท       4  แห่ง 

 

 

ด้ำนสังคม 

 กำรศกึษำ 



 

  - โรงเรียนประถมศึกษำ        6  แห่ง 

  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก         3  แห่ง 

  - ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)      1  แห่ง 

  - ที่อำ่นหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน   -  แห่ง 

  - ศูนย์ฝกึอบรมอำชีพด้ำนอุตสำหกรรม   1  แห่ง 

    (ช่ำงเชื่อม  ช่ำงเครื่องยนต์ขนำดเล็ก)  

 สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

  - วัด/ที่พักสงฆ์         16  แห่ง 

  - ศำลเจ้ำ            1  แห่ง 

 สำธำรณสุข 

  - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน        2  แห่ง 

  - อัตรำกำรมีและใช้สว้มรำดน้ ำ    100  เปอร์เซ็นต์ 

  - สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล/หมูบ่้ำน    2  แห่ง 

 ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  - ป้อมต ำรวจ           2  แห่ง 

  - สถำนีต ำรวจชุมชน         1  แห่ง 

  - ถังดับเพลิง         21  ถัง 

  - อำสำสมัครป้องกันภัยฝำ่ยพลเรือน (อปพร.)   4   รุ่น  ( 60  คน) 

  - ทีมกู้ภัยต ำบลวังทอง      1  ทีม (27  คน) 
 

กำรบรกิำรพืน้ฐำน 

 กำรคมนำคม 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง  ประกอบด้วยเส้นทำงคมนำคมหลัก  2   เส้นทำง  คือ   

ทำงหลวงหมำยเลข 225  ชัยภูมิ-นครสวรรค์  ผ่ำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง  เป็นระยะทำง  17  

กิโลเมตร  มีรถโดยสำรประจ ำทำงวิ่งผ่ำน   ทำงหลวงหมำยเลข 2359  หนองบัวแดง-วังใหญ่  ผ่ำน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง  เป็นระยะทำง  18  กิโลเมตร  เส้นทำงนี้บรรจบกับเส้นทำงหมำยเลข 

225  ที่บ้ำนวังใหญ่  หมู่ที่ 4  มีรถโดยสำรประจ ำทำงวิ่งผำ่น 

  ถนนลำดยำง           4  แห่ง 

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/คอนกรีตไม้ไผภ่ำยในหมูบ่้ำน 12 แห่ง 

  ถนนดิน/ถนนลูกรัง      35  แห่ง 

  สะพำน คสล.         4  แห่ง 

 

 

 

กำรโทรคมนำคม 

  - ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข (ชั่วครำว)   1  แห่ง 



 

  - สถำนีโทรคมนำคมอื่นๆ         -  แห่ง 

  - ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ     3  แห่ง 

กำรไฟฟ้ำ 

  ปัจจุบันไฟฟ้ำได้ขยำยเขตและใหบ้ริกำรไฟฟ้ำเกือบทุกหลังคำเรือน  ขำดเพียงประมำณ  1  

เปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ 

 แหลง่น้ ำธรรมชำติ  - ฝำย      9  แห่ง 

        - บ่อน้ ำตื้น    15  แห่ง 

        - บ่อโยก     18  แห่ง 

        - ประปำชนบท    9  แห่ง 

- อ่ำงเก็บน้ ำ    2   แห่ง 

- ประปำผวิดิน    1  แห่ง 

กระบวนกำรบริหำรงำนบคุคล 

 (1)  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  - คณะผูบ้ริหำร    จ ำนวน     4   คน 

  - สมำชิกสภำ อบต.  จ ำนวน   24   คน 

 (2)  จ ำนวนบุคลำกร  พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงปัจจุบัน  มีจ ำนวน  คน และส่วนรำชกำรจ ำนวน  

5  ส่วน  ดังนี้ 

  ส ำนักปลัด 

   - พนักงำนส่วนต ำบล  4     คน 

   - ลูกจำ้งประจ ำ    1     คน 

   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 4    คน 

   - พนักงำนจ้ำงทั่วไป   7    คน 

   -  พนักงำนจำ้งเหมำ   2    คน 

  ส่วนกำรคลัง 

   - พนักงำนส่วนต ำบล   2   คน 

   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 4    คน 

  ส่วนโยธำ 

   - พนักงำนส่วนต ำบล   -    คน 

   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 4    คน 

  ส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม 

   - พนักงำนส่วนต ำบล   1    คน 

   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 7    คน 

   -  พนักงำนครู     1     คน 

  

  



 

 

 ส่วนสวัสดิกำรสังคม 

   - พนักงำนส่วนต ำบล   -    คน 

   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 2    คน 

   - พนักงำนจ้ำงเหมำ          -       คน 

    (3)  ระดับกำรศกึษำของบุคลำกร 

  มัธยมศกึษำ/อำชีวศกึษำ  จ ำนวน  31  คน 

  ปริญญำตรี      จ ำนวน  25  คน 

สูงกว่ำปริญญำตรี    จ ำนวน   4   คน 

 (4)  รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2561   เป็นจ ำนวน  47,297,180     บำท 

รำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดเก็บเอง     537,490      บำท 

  รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จัดเก็บได้   16,592,230   บำท 

  เงินอุดหนุนรัฐบำล           30,167,460   บำท 

  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ                  -              บำท   
 

   เว็บไซด์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง  www.obtwt.com 

   E-mail address  wangthong2012@hotmail.com 

   โทร 0-4413-3134-5    แฟกซ์ 0-4413-3135 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.obtwt.com/
mailto:wangthong2012@hotmail.com


 
 

บทที ่ 3 

วเิครำะห์ศกัยภำพและกำรพัฒนำทอ้งถิน่ 
 

ศกัยภำพกำรพฒันำ 

   ผลกำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อม  และศักยภำพกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

วังทอง  โดยกำรท ำ  SWOT Analysis  วิเครำะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  อุปสรรค  ทั้งภำยในและ

ภำยนอก  มดีังนี้ 

1.จดุแขง็  (Strengths) 

  1. ระบบกำรบรหิำร 

1) มีกำรจัดโครงสร้ำงภำยในที่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ 

2) มีกำรแบ่งแยก / มอบหมำยหนำ้ที่รับผดิชอบที่ชัดเจน 

3) บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภบิำล 

4) ส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมของประชำชนในรูปแบบประชำคม 

2. อัตรำก ำลังพนกังำนสว่นต ำบล  ลกูจำ้งประจ ำและลกูจำ้งชัว่ครำว 

1) บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับดี 

2) มีกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงตอ่เนื่อง 

3) มีแผนอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับโครงสรำ้งอ ำนำจหน้ำที่ 

3. กำรเงิน / งบประมำณ 

1) พัฒนำรำยได้โดยกำรปรับปรุงแหล่งรำยได้และระบบจัดเก็บภำษี 

2) กำรใชจ้่ำยเงนิงบประมำณเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำย 

4. ศกัยภำพของชุมชนและพืน้ที่ 

1) มีกลุ่มอำชพี  8  กลุ่ม 

2) มีกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมูบ่้ำนทุกหมูบ่้ำน 

3) มีบุคลำกรจำกหนว่ยงำนของรัฐและองค์กรเอกชนที่อยู่ในพืน้ที่ที่มคีวำมรู้

ควำมสำมำรถน ำแนวคิดมำพัฒนำพื้นที่ได้มำก 

4) มีเส้นทำงตดิต่อกับอ ำเภอยำงสำว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.จดุออ่น (Weaknesses) 

1. ระบบกำรบรหิำร 

1)  กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มกีำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำท ำให้ 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติสับสน / ขำดควำมชัดเจน 

2. กำรเงิน / งบประมำณ 

1) งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด  มรีำยได้ที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำร

พัฒนำ 

3. ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี และภูมปิญัญำทอ้งถิ่น 
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1) เยำวชนขำดควำมตระหนักในกำรเข้ำไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมทำงศำสนำ 

4. ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

1) ประชำชนขำดควำมตระหนักในกำรดูแล  และบ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

2)   ขำดระบบก ำจัดขยะที่ถูกต้อง 

3.โอกำส  (Opportunity) 

1. กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน  ปัญหำยำเสพติด  ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

2. รัฐบำลสนับสนุนโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์อยู่ดมีีสุข 

3. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 

4. นโยบำยของรัฐบำล / จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร  กำรท่องเที่ยว  

สอดคล้องกับยุทธศำสตรต์ ำบล 

5. กำรสรำ้งควำมเข้มแข็งตำมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

4.ปญัหำอปุสรรคหรอืข้อจ ำกดั (Threat) 

1. กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ขำดควำมยืดหยุ่นไม่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ 

2. หว้งระยะเวลำในกำรจัดสรร / เบิกจำ่ยเงินอุดหนุนของรัฐบำลล่ำช้ำไม่แนน่อน 

3. ผลกำรถ่ำยโอนภำรกิจท ำใหม้ีงำน / หน้ำที่  เพิ่มขึ้นแต่ไม่มบีุคลำกรรองรับ 

4. ค่ำครองชีพสูง 

5. ภำวะวกิฤตกำรณ์น้ ำมันแพง 

6. กำรจัดสรรงบประมำณและระยะกำรเบิกจ่ำยไม่เหมำะสมกับเวลำด ำเนนิกำร 

7. ภำระหน้ำที่เพิ่มมำกขึ้น  ตำมภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอน 

8. ตลำดสนิค้ำกำรเกษตรมคีวำมตอ้งกำรไม่แน่นอน 

9. สถำนกำรณท์ำงกำรเมอืงมีควำมไม่แน่นอน 

5.บคุลำกร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง  มีบุคลำกร ดังนี้ 

ก.  คณะผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลวงัทอง 

1.  นำยณัฐติพงษ์   วันทวี   นำยก อบต.    โทร.  085-053-7816 

2.  นำยจรูญ   ดอกไม้    รองนำยก อบต.  โทร.  087-652-8335 

3.  นำงอัมพร   ศรลีะหำญ   รองนำยก อบต.   โทร.  084-409-2769 

4.  นำงบัวลอย  เกษำมูล     เลขำนุกำรฯ     โทร.  061-226-8611 
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ข.  สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลวงัทอง 

1.  นำยโสภำ   ปัญญำวงศ์     ประธำนสภำฯ      

2.  นำยชลอ   โชคอุทร      รองประธำนสภำฯ     

3.  นำยคมสัน   เคืองสำร        เลขำนุกำรสภำฯ        

4.  นำยยงยุทธ   ไพสิทธิ์           สมำชิกสภำฯ หมูท่ี่ 1   

5.  นำยสุวรรณ์   จันทำไทย     สมำชิกสภำฯ หมูท่ี่ 1    

6.  นำงสุรนิทร์   เลื่อนเพชร     สมำชิกสภำฯ หมูท่ี่ 2   

7.  นำยสมัย    โพธิ์ทอง     สมำชิกสภำฯ หมูท่ี่ 2   

8.  นำยนิกร     คชสำรทอง     สมำชิกสภำฯ หมูท่ี่ 3  

9.  นำยล้อม   ปรำณีตพลรัง     สมำชิกสภำฯ หมูท่ี่ 3  

10.  นำยประสิทธิ์   สำระวงศ์     สมำชิกสภำฯ หมูท่ี่ 4 

11.  นำยสงำ่   มณีแก้ว     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 5    

12.  นำยส ำเริง   บุตรทอง     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 5    

13.  นำยสงวน   ทองธรรมรัตน์   สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 6    

14.  นำยรณชัย   กัญญำ     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 6    

15.  นำยร่วม   ก้อนค้ำงพลู     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 7     

16.  นำงพัชนี   ฦำชำ     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 7     

17.  นำยธงชัย   เบ้ำวรรณ     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 8 

18.  นำงอำลัย   มเีพชร    สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 9 

19.  นำยวัชรนิทร์   หำรศรี     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 9 

20.  นำยอัมพร   ประดับทอง     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 10    

21.  นำงสำวสมรัก   ทองเสนำ   สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 11 

22.  นำยจรีะศักดิ์   จ ำปำทอง          สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 12 

23.  นำยทองหยด   มังคุด     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 12  

24.  นำยบุญเลิศ   สังวร     สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 13 
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ค.  พนกังำนส่วนต ำบล  ลกูจ้ำงประจ ำ  และพนกังำนจ้ำง 

1.  นำยวุฒินันท์  รัตนเพชร      ปลัด  อบต. วังทอง   

ส ำนกังำนปลัด 

2.  นำยชัยโย   กองทอง     นักวิเครำะหฯ์ 

3.  พ.อ.ต.จักรเพชร   ค ำสะไมล์   นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

4.  นำงสำวสุนันทรำ    งำมล้วน   นักทรัพยำกรบุคคล 

5.  นำงงำมพักตร์   เพ็งนอก    เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ลูกจำ้งประจ ำ) 

6.  น.ส.อมรรัตน์  ธีรภำพขจรเดช   ผช.นักวิเครำะหฯ์ (พนจ.ตำมภำรกิจ)       

7.  นำยธีทัต      ไพสิทธิ์      ผช.จพง.ธุรกำร (พนจ.ตำมภำรกิจ) 

8.  นำยอัมพร   สุระมณี     พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ (พนจ.ตำมภำรกิจ) 

9. นำยสุเชษฐ์    อนิยิ้ม          พนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง  (พนจ.ตำมภำรกิจ) 

10.  นำยโกศล    สุดเฉลียว      ยำม (พนจ.จำ้งทั่วไป) 

11.  นำยกฤษฏำ    สำระวงค์      คนงำนทั่วไป (พนจ. จำ้งทั่วไป) 

12. นำยบุญญฤทธิ์   ลำลี     ผูช่้วยนักวิชำกำรเกษตร 

13. นำยมั่น    แถวหมอ           ผช.จพง.ป้องกันฯ 

14.นำยขวัญชัย     สุดหอม     พนักงำนดับเพลิง   

15. นำยสมนึก   ต้นพุดซำ     พนักงำนดับเพลิง                

16.นำงสำวดวงพร   มูลธิ       ผช.นักทรัพยำกรบุคคล 

17.นำยชุติพนธ์      สดีำบุญมำ   คนงำนทั่วไป 

18.นำงสำวรจนำ   ศรเีมืองช้ำง   คนงำนทั่วไป 

19.นำงทองปำน   นำมรำช     พนักงำนจ้ำงเหมำ 

20นำงสำวศศธิร    ดอกไม้     พนักงำนจ้ำงเหมำ 

21.นำยพิชัย     ค ำดี          พนักงำนจำ้งเหมำ 

22.นำยวรรณพงษ์    โม้งปรำณีต   พนักงำนจ้ำงเหมำ 

23.นำยธันทร    ผิวผุด      พนักงำนจ้ำงเหมำ   

24.นำงสำวสมจิตร   ศรเีมืองช้ำง   พักนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

กองคลงั 

25.  นำงสำวศุภณิชกำนต์   ธูปบูชำ  ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง  

26.  นำงสำวจุฬำวรรณ   พวงพี   จพง.กำรเงนิและบัญชี 

27.  นำงสำวรอกีเยำะ  ดือรำแม   ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

28. นำงสำวศศิธร      รักฉำย    ผช.เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
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29.นำงสำวหนึ่งฤทัย  โยพันดุง      ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 

30.นำงสำววำสิฏฐี     ทุดปอ    ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 

31.นำงสำวโสรยำ    แตงสอำด   พนักงำนจ้ำงเหมำ 

32.นำงสำวสุนิษำ    น้อยสังวำลย์  พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

กองช่ำง 

33.  นำยเสกสิทธิ์   ปัญญำวงศ์   ผช.นำยช่ำงโยธำ (พนจ.ตำมภำรกิจ) 

34.  นำยสุรัตน์   สิงหะ      ผช.นำยช่ำงไฟฟ้ำ (พนจ.ตำมภำรกิจ) 

35.  นำยธนโชต ิ  ฝำชัยภูมิ    ผช.นำยช่ำงเขียนแบบ (พนจ.ตำมภำรกิจ) 

36.  นำงสำวสุภำพรรณ    เงำงำม   ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 

กองกำรศกึษำ  ศำสนำ  และวฒันธรรม 

37.นำยวรวุธ   สุดน้อย      นักวิชำกำรศกึษำ 

38.นำงชลณชนก   ถิรสุทธินันท์   ครู  ศพด.บ้ำนนำระยะ 

39. นำยอดิเรก   โพธิงำม     ผูช่้วยนักวิชำกำรศกึษำ 

40. นำงสำวอุไร   พิมพ์ทอง      ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

41.นำงสุนิตย์   ทึงดำ      ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

42.  นำงสำวอภญิญำ เขียนจอหอ     ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

43.  นำงนฤมล    อัครำช      ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

44.  นำงสำวปำริชำต   ทองมูล   ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

45.นำงสำวอำรียำ    สสีูง     ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

46.นำงสำวจีรภำ     อินกกผึ้ง    ผูดู้แลเด็ก 

47.นำงสำวภรทิพย์   ประดับทอง     พนักงำนจ้ำงเหมำ 

48.นำงสำวภัทรีญำ  ศรีรำตรี    พนักงำนจ้ำงเหมำ 

49.นำงสำวสุธิดำ     มั่นเจริญ    พนักงำนจ้ำงเหมำ 

50.นำงสำวพัฒทิดำ   ธรรมวิเศษ      พนักงำนจำ้งเหมำ 

51.นำยอนุชิต   เบ้ำวรรณ     พนักงำนจ้ำงเหมำ 

กองสวสัดกิำรสงัคม 

52.  นำงสำวดวงใจ   สุมนิ     ผช.เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 

53.  นำงสำวพิมพ์รภัช  กลิ่นเดช    ผช.เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 

54. นำงสำวอรวรรณ   สิงหค์ ำ      พนักงำนจำ้งเหมำ 

 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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  55.นำงสำวกิ่งฟ้ำ    ขอเอิบกลำง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

  56.นำงสำวขนิษฐำ   มำสิงห์    ผช.นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

  57.นำงสำวศริินันท์    ต้นพุดซำ   ผช.นักวิชำกำรสุขำภบิำล 

  58.นำยอ ำนวย  ปักเขตำนัง    พนักงำนจ้ำงเหมำ 

  59.นำยสหชัย   แก้วเนตร     พนักงำนจ้ำงเหมำ 

  60.นำยพิพัฒน์    ค ำดี     พนักงำนขับรถบรรทุกขยะ 

 

 

 



 
 

บทที ่4  

วสิยัทัศน ์ พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพือ่กำรพฒันำ 

1.วสิยัทศัน์จงัหวดัชยัภูมิ 

“เมอืงคณุภำพดำ้นกำรเกษตร อุตสำหกรรม และ กำรทอ่งเทีย่วในประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน” 

2.พันธกจิ 

1.  ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญำท้องถิ่น 

  2.  พัฒนำคุณภำพชวีิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน 

  3.  พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถภำคกำรเกษตร 

  4.  พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  5. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมคีุณค่ำ 

  6. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและรองรับกำรเจรญิเติบโตของ 

 จังหวัด 

  7. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  8. บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ีมปีระสิทธิภำพ 

 

 3.เป้ำประสงค์หลัก 

  3.1 เด็ก เยำวชน และประชำชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับกำรศกึษำที่มคีุณภำพ 

  3.2 ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญำท้องถิ่นได้รับกำรสบืสำนคุณค่ำ 

  3.3 ประชำชนมคีุณภำพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบรุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

  3.4 เกษตรมรีำยได้สูงขึ้น 

  3.5 กำรท่องเทียวของจังหวัดชัยภูมิได้รับควำมนยิมเพิ่มสูงขึ้น 

  3.6 เป็นแห่งสร้ำงพลังงำนทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  3.7 ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมคีุณค่ำ  

  3.8 มรีะบบโลจสิติกส์ที่รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและเชื่อมโยงประเทศสู่       

     ประชำคมอำเซียน 

  3.9 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 

  3.10 มีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 4. ตังชีว้ัดและค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  (KPI) 

   4.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภำคกำรเกษตรและอุตสำกรรม 

  4.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑม์วลร่วมจังหวัดภำคอุสำกรรม 

  4.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

  4.4 สัดส่วนของพื้นที่ป่ำสมบูรณ์ตอ่พืน้ที่จังหวัดเพิ่มขึ้น 

  4.5จ ำนวนที่ด ำเนินกำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำจงัหวดัชยัภูมิ 
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 ยทุธศำสตรท์ี ่1 พัฒนำขดีควำมสำมำรถในกำรผลติ  กำรจัดกำรสนิค้ำและบรกิำรเพือ่สร้ำง

มูลคำ่เพิม่อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  สมดลุและยั่งยืน 

 

 เป้ำประสงค ์

 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น 

 2 .ประชำชนมีรำยได้ 

 3. สินค้ำและบริกำรมมีูลค่ำเพิ่มขึน้ 

ตัวชวีัด/ค่ำเป้ำหมำย 

 1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 

 2.รอ้ยละของผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัดภำคอุสำหกรรมเพิ่มขึ้น 

 3.ร้อยละของสนิค้ำเกษตรมีมูลค่ำ 

กลยทุธแ์ละแนวทำง 

 1.  กำรเพิ่มประสทิธภิำพและศกัยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 

  1.1  กำรพัฒนำทรัพยำกรกำรเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรกำรเกษตรให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่  เพื่อใหส้ำมำรถใช้ประโยชน์

จำกทรัพยำกรที่มอียู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงยั่งยืน 

 1.1.2 บริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำนโดยกำรก่อสร้ำงระบบชลประธำน

ขนำดใหญ่ กลำง และเล็ก เพื่อบรรเทำอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต 

 1.2.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต 

 1.2  พัฒนำคุณภำพสินค้ำกำรเกษตร  กำรตลำด  และเครือขำ่ยสินค้ำเกษตร 

 1.2.1 เพิ่มประสทิธิภำพกำรผลติสินค้ำกำรเกษตร และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรและ

ผลติภัณฑ ์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตโดยส่งเสริมกำรใชป้ัจจัยผลติทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม รวมทั้ง

พัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด 

 1.2.2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเกษตร กำรกระจำยทรัพยำกรผลิตทำงกำรเกษตรในระดับชุมชน

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต 

 1.2.3 สง่เสริมกำรวิจัยและพัฒนำกำรใชเ้ทคโนโลยีดำ้นกำรเกษตรที่เหมำะสมและเป็นมติรตอ่

สิ่งแวดล้อม เพื่อลดตน้ทุนกำรผลิต พัฒนำคุณภำพผลผลติและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ 

 1.2.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โอยกำรน ำภูมปิัญญำท้องถิ่นมำใช้และพัฒนำองค์ควำมรูใ้ห้ชุมชน 

สนับสนุนกำรผลติและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสนิค้ำเกษตรและ

อำหำร 

  1.2.5 สนับสนุนกำรบริกำรจัดกำรสนิค้ำเกษตรแบบกลุ่มกำรผลิต และส่งเสริมสินค้ำเกษตรและ

เกษตรแปรรูปที่มมีูลค่ำเพิ่มสูง และมีโอกำสทำงกำรตลำด 
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  1.2.6 ส่งเสริมกำรผลิตพืชพลังงำนทดแทน  กำรปลูกพืชพลังงำนทดแทนในที่รกร้ำงเปล่ำและ

สนับสนุนกำรใชพ้ลังงำนทดแทนจำกผลผลติทำงกำรเกษตร 

  1.2.7 พัฒนำด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรและระบบสำรสนเทศทำงกำรเกษตร  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรวำงแผนผลิต  และกำรจ ำหน่ำยผลผลติ 

  

1.3  พัฒนำเกษตรกร  สถำบันเกษตรกร  และวิสำหกิจชุมชน 

  1.3.1 สนับสนุนบทบำทของเกษตรกร  สถำบันเกษตรกร  สภำเกษตรกรแห่งชำติ  และเครอืข่ำย

ปรำชญ์ชำวบ้ำน  ให้เข้ำมำมีสว่นรวมในกำรพัฒนำเกษตรกร 

  1.3.2 สง่เสริมกำรท ำกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริ  เกษตรทฤษฎีใหม ่ เกษตรอินทรีย์  และ

กำรท ำเกษตรยั่งยืน  และลดกำรใชส้ำรเคมีในกำรผลติสินค้ำเกษตรและกำรปรับปรุงคุณภำพดิน  เพื่อ

สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

  1.3.3เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  และกำรบริหำรจัดกำรของสถำบันเกษตรกร  และ

พัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กรเกษตรกรโดยกำรมสี่วนรว่มของชุมชน  เพื่อรองรับผลกระทบจำก

กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ 

 1.4  พัฒนำพืน้ที่กำรเกษตร  และกำรถือครองที่ดิน 

  1.4.1 วำงระบบกำรถือครองที่ดนิกำรจัดที่ดนิท ำกินและกระจำยสิทธิ  โดยเร่งรัดกำรออกโฉนด

ที่ดนิให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  1.4.2 เร่งรัดกำรออกเอกสำรสิทธิ/จัดสรรที่ดินท ำกินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ำกิน  และประชำชนที่

ยำกจนให้มทีี่ดนิเป็นของตนเองอย่ำงเป็นธรรม 

  1.4.3 สง่เสริมกำรให้ประโยชน์จำกที่ดนิ  โดยก ำหนดแนวเขตกำรใชท้ี่ดนิอย่ำงเหมำะสม  ทั้งเขต

เกษตรเศรษฐกิจและกำรจัดท ำผังเมือง  และผังชุมชน 

   2.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลติภำคอุตสำหกรรม 

  2.1.1 พัฒนำประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิต (Prodctivity) ของภำคอุตสำหกรรม 

  2.1.2 สง่เสริมกำรพัฒนำพื้นที่และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมเพื่อรองรับกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของจังหวัด  เช่น  อุตสำหกรรมสิ่งทอ  อุตสำหกรรมแปรรูปผลผลิตทำง

กำรเกษตรและพลังงำน  และอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกแรโ่ปแตช   

  2.1.3 สง่เสริมกำรสร้ำงคุณค่ำสินค้ำอุตสำหกรรม  อุตสำหกรรมกำรเกษตรจำกวิทยำศำสตร์  

เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และภูมปิัญญำท้องถิ่น 

  2.1.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบโลจสิติกส์อุตสำหกรรม  เพื่อพัฒนำกำรผลิต  กำรขนส่งสินค้ำ

อุตสำหกรรมและสินค้ำอื่น ๆ อย่ำงมีระบบ 

  2.1.5 สง่เสริมและพัฒนำให้มีกำรรวมกลุ่มอุตสำหกรรมหรอืกลุ่มสนิค้ำ  (Cluster และ  Supply  

Chain )  เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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  2.1.6 พัฒนำผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม  เพื่อยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเป็นบรรษัทภบิำลใหแ้ก่ผู้ประกอบกำร  เพื่อพัฒนำฟภำคอุตสำหกรรมใหเ้ป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  มีควำมรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรุก  และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

  2.1.7 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม  

เพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ 

 2.2  พัฒนำฝมีอืแรงงำนและบริหำรจัดกำรแรงงำนอย่ำงเป็นระบบ 

  2.2.1 สนับสนุนกำรฝกึอบรมแรงงำนให้มีควำมรู้และพัฒนำทักษะฝีมอืที่ได้มำตรฐำนสอดคล้อง

กับควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน  เพื่อเตรยีมกำรรองรับกำรเปิดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรีภำยใต้

ประชำคมอำเซียน  รวมทั้งฝกึอำชีพอิสระให้กับคนหำงำนตำมควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน 

  2.2.2 สง่เสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกำสและทำงเลือกในกำรท ำงำนอุตสำหกรรม  และมีควำม

เสมอภำคในกำรจ้ำงงำน 

  2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มกีำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดมำตรฐำนแรงงำนกำร

คุ้มครองแรงงำนให้ได้รับสิทธิตำมมำตรฐำนแรงงำน  จัดระบบกำรคุ้มครองแรงำนนอกระบบให้

ครอบคลุมมำกขึ้น 

  2.2.4 พัฒนำระบบสำรสนเทศบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนให้มปีระสิทธิฟภำพและมีกำรพัฒนำ

ระบบค่ำจ้ำง 

  2.2.5 ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  แรงงำนสัมพันธ์  มสีวัสดิกำรแรงงำนและมี

หลักประกันควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต 

  2.2.6 จัดระเบียบบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงเป็นระบบ  จัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวให้

เหมำะสมกับควำมต้องกำรของภำคเอกชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง

ภำยในประเทศ 

 2.3  พัฒนำและส่งเสริมกำรท ำเหมอืงแรโ่ปแตช  และอุตสำหกรรมตอ่เนื่อง 

  2.3.1 ผลักดันอุตสำหกรรมเหมื่องแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบำยระดับชำติ 

  2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศกึษำวิจัยเพื่อรองรับกำรเกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกแร่

โปแตช 
 

 3.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลติภำคบริกำร 

  3.1.1 เสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรวิสำหกิจชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็ง  พัฒนำบุคลำกรและ

ผูป้ระกอบกำรให้มีควำมคิดในเชิงสร้ำงสรรค์  สำมำรถตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรของภำคกำรผลติ

และบริกำร 

  3.1.2 สง่เสริมกำรด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  โดยใช้ทรัพยำกรและ

ภูมปิัญญำท้องถิ่นควบคู่กับองค์ควำมรู้สมัยใหม ่ สง่เสริมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน  กำรประยุกต์ใช้

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกลุ่มเยำวชนและผูป้ระกอบกำร 
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  3.1.3 เพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรผลติภัณฑชุ์มชน  สนับสนุนให้มีศูนย์กระจำยและ

แสดงสนิค้ำ  และพัฒนำช่องทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ 

  3.1.4 เสรมิสร้ำงชมุชนให้มีกำรใชค้วำมคิดสร้ำงสรรค์ผสำนกับภูมิปัญญำท้องถิ่น  องค์ควำมรู้  

เอกลักษณ์  วัฒธรรมในกำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มของสนิค้ำ  มีกำรรวมกลุ่มผู้ผลติเชิงธุรกิจพึ่งพำ

ตนเองได้ 

 3.2  พัฒนำผูป้ระกอบกำรและเครอืข่ำยด้ำนกำรตลำด 

    3.2.1 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดโดยเพิ่มบทบำทศูนย์บ่มเพำะผูป้ระกอบกำรให้ครอบคลุม

สินค้ำและบริกำร  เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถแข่งขันได้  ตลอดจนเสริมสร้ำงองค์กรวิสำหกิจชุมชน 

(SMEs) ให้เกิดควำมเข้มแข็ง  และเข้ำถึงแหลง่ทุนได้ 

     3.2.2 สร้ำงและเชื่อมโยงเครือขำ่ยผู้ประกอบกำรทั้งในระดับจังหวัด  และภูมิภำคเพื่อเพิ่ม

ช่องทำงทำงกำรค้ำ  และกระจำยผลผลิตจำกแหล่งผลติถึงผู้บริโภคให้มคีวำมรวดเร็วและทั่วถึง  

รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรค้ำกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

   3.2.3 จัดตัง้ศูนย์ประสำนกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมและพำณิชกรรมในระดับจังหวัดเพี่อ

รองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ 

   

 ยทุธศำสตรท์ี ่2 พัฒนำกำรท่องเทีย่วให้มคีณุภำพไดม้ำตรฐำน 

 กลยทุธแ์ละแนวทำง 

 1.  ปรบัปรงุและพฒันำคณุภำพแหล่งทอ่งเทีย่วใหม้คีณุภำพมำตรฐำน 

  1.1 พัฒนำและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหมท่ี่มศีักยภำพ  ให้มี

คุณภำพมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อใหเ้ป็นจังหวัดท่องเที่ยวชัน้น ำของภำค

อสีำน 

  1.2 สง่เสริมธุรกิจกำรท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสรำ้งคุณค่ำ

และมูลค่ำเพิ่มทำงกำรท่องเที่ยว 

  1.3 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกำล 

  1.4 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมกำรตลำดของแหล่งท่องเที่ยวที่มศีักยภำพไปยังตลำด  

 กำรท่องเที่ยวกลุ่มเป้ำหมำย 

 2.  บริหำรจดักำรกำรทอ่งเทีย่วใหเ้กดิควำมสมดลุและยัง่ยืน 

  2.1 พัฒนำและปรับปรุงโครงสรำ้งพื้นฐำนที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยว  ปรับปรุงมำตรฐำนสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก  ควำมปลอดภัย  และสุขอนำมัย  ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำถึงแหลง่

ท่องเที่ยวของผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 

  2.2 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ชุมชน  และวิสำหกิจชุมชน  ให้เข้ำ

มำมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวที่บูรณำกำรเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ  วัฒนธรรม  และ

ทรัพยำกรธรรมชำตทิี่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวสู่ควำมยั่งยืน 
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  2.3 พัฒนำยกระดับมำตรฐำนสินค้ำชุมชน  และบริกำร  เพื่อพัฒนำสินค้ำกำรท่องเที่ยว

สร้ำงสรรค์จำกเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ควำมรู้และนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

  2.4 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว  และบริกำรให้มีคุณภำพและปริมำณที่เพียงพอ 

  2.5 พัฒนำและปรับปรุงศูนย์สำรสนเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงขอ้มูล

กำรท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ำกับกำรท่องเที่ยวในระดับชำติ  เพื่ออ ำนวยกำรควำมสะดวกใหก้ับ

นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 

  2.6 ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว  เพื่อเพิ่มทำงเลือกในกำร

ประกอบอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่น 

  2.7 กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยและให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

3.  สง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหม้ีศกัยภำพในกำรบริหำรจดักำรแหล่งทอ่งเทีย่ว 

  3.1 พัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ  โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ำมำมีสว่นร่วม 

  3.2 สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้มสี่วนรว่มในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดควำม

ยั่งยืน 

ยทุธศำสตรท์ี ่3  บริหำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมแบบมสีว่นรว่มอย่ำงยั่งยนื 

 กลยทุธแ์ละแนวทำง 

 1.  กำรอนรุกัษ ์ ฟืน้ฟทูรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมสี่วนรว่มของชุมชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและทุกภำคส่วน  

ในกำรอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนำ  และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำต ิ รวมทั้งควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ 

  1.2 กำรบริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม  รวมทั้ง

แก้ปัญหำกำรบุกรุกที่ดนิของรัฐ  และลดขอ้พิพำทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดนิของรัฐ 

  1.3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ ำและองค์กรท้องถิ่นในกำรจัดกำรน้ ำและกำรจัดท ำ

แผนบริหำรจัดกำรน้ ำในแต่ละลุม่น้ ำอย่ำงบูรณำกำรที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนำท้องถิ่น  อ ำเภอ  และ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพกำรจัดกำรน้ ำ 
 

2.  กำรพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอยำ่งบรูณำกำร 

  2.1 พัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง  และส่งเสริมสิทธิชุมชนในกำรเข้ำถึงและกำรใชป้ระโยชน์

ทรัพยำกรธรรมชำตอิย่ำงสมดุลและยั่งยืน  ตลอดจนสนับสนุนกระบวนกำรมีสว่นร่วมและพัฒนำ

ศักยภำพของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดควำมเป็นหุน้ส่วนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 
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  2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน  ท้องถิ่น  และองค์กรภำคเอกชนเกิดกำรรวมกลุ่มและกำรสร้ำงเครือข่ำย

ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดควำมตระหนักและทัศนคตทิี่เป็นมิตร

กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  2.3 เพิ่มขดีควำมสำมำรถขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและกำร

จัดกำรน้ ำเสียชุมชน 

  2.4 ส่งเสริมบทบำทของชุมชนในกำรก ำหนดเขตและกำรจัดกำรเชิงพืน้ที่อย่ำงมสี่วนรว่มในพืน้ที่

อนุรักษ์ที่มคีวำมส ำคัญในกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศน ์ ให้คนกับป่ำอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

  2.5 กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพโดยกำรอนุรักษ์  กำรวิจัยและพัฒนำพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพืน้บ้ำน  เพื่อสรำ้ง

นวัตกรรมในกำรผลติสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มตำมแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

  2.6 ส่งเสริมเกษตรกร  ชุมชน  และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับท้องถิ่นใน

กำรใชพ้ลังงำนทดแทน  กำรผลิตพืชพลังงำนทดแทน  กำรปลูกพืชพลังงำนทดแทนในที่ดนิรกร้ำงเพื่อ

สร้ำงรำยได้  และลดรำยจ่ำยด้ำนพลังงำน 
 

 3.  กำรเตรยีมควำมพร้อมเพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัทิำงธรรมชำติ  และกำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภูมอิำกำศ 

 สนับสนุนภำคเอกชน  สถำนประกอบกำร  โรงเรียน  และท้องถิ่น  ใหม้ีกำรเตรียมควำมพรอ้ม  

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรรองรับภัยพิบัติ  และกำรซักซ้อมรับมอืภัยพิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

 ยทุธศำสตรท์ี ่4 พัฒนำสงัคมและคุณภำพชวีติตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 

 กลยทุธแ์ละแนวทำง 

 1.  กำรพัฒนำสังคมและคณุภำพชวีิต 

  1.1 เพิ่มศักยภำพและส่งเสริมให้ศำสนำ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีบทบำทน ำในกำรปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ประชำชน  รวมทั้งรว่มกับครอบครัว  ชุมชน  และสถำบันกำรศกึษำในกำร

สร้ำงค่ำนิยมครอบครัวอบอุ่น  และกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมน ำควำมรู้ 

  1.2 สรำ้งเครือข่ำยชุมชน/ท้องถิ่น  และทุกภำคส่วน  เข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม  เฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อกำรเบี่ยงเบนทำงวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ของเด็กและเยำวชน  และฟื้นฟูเผยแพร่สบืสำนคุณค่ำของวัฒนธรรม  ประเพณี  ค่ำนิยม  ซึ่งเป็นวิถี

ชีวติที่ดีงำม 

  1.3 สรำ้งโอกำสใหเ้ด็กและเยำวชน  และประชำชนผูม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวัฒนธรรมได้มี

เวทีแสดงออก  เผยแพร ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่มวัฒนธรรมต่ำงๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ

ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
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  1.4 พัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชนให้มขีีดควำมสำมำรถที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ

พัฒนำควำมรูท้ำงวิชำกำรและสตปิัญญำทำงอำรมณ์ที่เข้มแข็ง  รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหำสังคม 

  1.5 เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่โดยส่งเสริมให้ภำครัฐ  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรว่มกับ

ชุมชน  สำมำรถวำงและจัดท ำผังเมอืง  กำรจัดบริกำรขั้นพืน้ฐำนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่

เหมำะสมในพืน้ที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สอคล้องกับศักยภำพพื้นที่และควำมตอ้งกำรของประชำชน  

ควบคู่กับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยสำธำรณะ  และสิ่งแวดล้อมอย่ำง

เคร่งครัด 

  1.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ  สร้ำงรำยได้  และส่งเสริมกำรออม  

เพื่อให้ประชำชนมีควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวติ 

          1.7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนวัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนจำกสภำวัฒนธรรมหมูบ่้ำน  สู่

สภำวัฒนธรรมต ำบล 

  1.8 สง่เสริมให้เด็ก  เยำวชนและประชำชนได้ปฏิบัติตำมหลักธรรมทำงศำสนำ  มคีุณธรรม  

จรยิธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม 

  1.9 ขยำยโอกำสกำรมงีำนท ำและเพิ่มทำงเลอืกในกำรประกอบอำชีพ 

  1.10 ส่งเสริมและสร้ำงกำรมีสว่นร่วมของทุกภำคส่วนในกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพโดยกำร

จัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงกีฬำและนันทนำกำร 

  1.11 ส่งเสริมและพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและกีฬำอำชีพโดยกำรพัฒนำและน ำวิทยำศำสตร์

ทำงกำรกีฬำมำใช้อย่ำงจรงิจัง 

  1.12 สง่เสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มวัยมีกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำเป็นประจ ำ  เพื่อ

เสริมสรำ้งสุขภำพและพัฒนำคุณภำพชวีิต 

  1.13 ส่งเสริม  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของท้องถิ่นในงำนเมืองน่ำอยู่อย่ำงตอ่เนื่อง 

 2.  กำรพฒันำกำรศกึษำ 

  2.1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำทุกระดับ  ปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  โดยกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกำรสร้ำงกระบวนกำร

เรียนรู้  ปลูกจติส ำนึกค่ำนิยม  คุณธรรม  วัฒนธรรม  ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2 สร้ำงโอกำสและทำงเลือกส ำหรับประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศกึษำ  และแหล่งเรียนรู ้ 

ตลอดจนสร้ำงปัจจัยและสภำพแวดล้อมให้เอือ้ต่อกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรยีนรู้ตลอดชวีิตอย่ำง

ต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 

  2.3 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัด

กำรศกึษำ  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู ้ เพื่อกำรเรียนรู้ใหท้ั่วถึงและเท่ำเทียมกัน 
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2.4 สร้ำงควำมเสมอภำคและเพิ่มโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศกึษำ  และสร้ำง

หลักประกันโอกำสทำงกำรศกึษำแก่ผู้ดอ้ยโอกำส  ผูย้ำกไร้และผู้พิกำร  รวมทั้งพัฒนำเครือข่ำยควำม

ร่วมมือในกำรให้บริกำรและช่วยเหลือทำงกำรศกึษำให้กับผูย้ำกไร้และผูด้้อยโอกำส 

  2.5 สง่เสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มคีุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำใหส้อดคล้องกับ

ควำมตอ้งกำรของตลำด  เพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน 

 3.  กำรพัฒนำกำรสำธำรณสขุ 

  3.1 เพิ่มประสทิธิภำพของระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงไม่เป็น

อุปสรรค  รวมทั้งพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพใหม้ีคุณภำพมำตรฐำน 

  3.2 พัฒนำระบบบริกำรวิชำกำรและกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  ให้มี

สุขภำพ  ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  3.3 พัฒนำระบบเฝ้ำระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งกำรดูแลสุขภำพของคนในชุมชนโดย

มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพและควำมเข้มแข็งของเครอืข่ำย 

3.4 สนับสนุนสร้ำงแรงจูงใจ  ทักษะควำมรู้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขเพื่อรองรับกำรขยำยภำรกิจใน

กำรปฏิบัติงำนด้ำนพฤติกรรมสุขภำพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรือ้รัง  โดยเชื่อมโยงกำรด ำเนินกำร

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.  กำรรกัษำควำมมัน่คง  ควำมปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สนิ 

  4.1 สง่เสริมกำรมีสว่นรว่มของชุมชนประชำชนในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของหมูบ่้ำน/

ชุมชน  กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเชิงรุก  และพัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของยำเสพ

ติดในหมูบ่้ำน/ชุมชน 

  4.2 เร่งรัดปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด  และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ดำ้น  ด ำเนินกำรป้องกันมิให้

กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยำเสพติด  ตลอดจนบ ำบัดฟื้นฟูผูต้ิดยำเสพติดให้สำมำรถกลับไปใช้ชีวติใน

สังคมได้  โดยใช้กระบวนกำรมสี่วนรว่มของชุมชน 

 5.  กำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน 

  5.1 ส่งเสริมประชำชนให้มสี่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

อันมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข  สร้ำงกลไกชุมชนในกำรส่งเสริมประชำธิปไตยเพื่อให้เกิด

ควำมสมัครสมำนสำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  5.2 สง่เสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น ำชุมชนให้มศีักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรและ

กำรมสี่วนรว่มในกำรแก้ไขปัญหำสังคมของชุมชน 

  5.3 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน  ในกำรประยุกต์ใชป้รัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำร

พัฒนำชุมชน  ผำ่นกลไกกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชน 
 

6.  กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 
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  6.1 พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของหนว่ยงำนของรัฐแก่ประชำชน  โดยใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและเครื่องมอือันทันสมัยมำใช้ในกำรให้บริกำรเชงิรุก  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่

ประชำชน 

  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีกำรจัดท ำแผนพัฒนำในทุกระดับอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  รวมทั้ง

เสริมสรำ้งขดีควำมสำมำรถของอ ำเภอในกำรประสำนและบูรณำกำรแผนพัฒนำในระดับชุมชนต ำบล

และอ ำเภอ  ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมำณของ

จังหวัดสำมำรถแก้ไขปัญหำและพัฒนำพืน้ที่ได้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของประชำชน  
 

  6.3  ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดชยัภมูิ 

 จำกกำรวิเครำะหว์ิสัยทัศน ์ พันธกิจ  สำมำรถน ำมำก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิโดยภำพรวม  ดังนี้ 

3.1  ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กำรพฒันำและเพิม่มลูค่ำผลผลติทำงกำรเกษตร 

 เป้ำประสงค ์

  1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตร 

  2.  กำรบริหำรจัดกำรกำรใชท้รัพยำกรน้ ำ 

  3.  กำรพัฒนำและเพิ่มมูลค่ำผลผลติทำงกำรเกษตร  เพื่อเกษตรกรมีคุณภำพชีวติที่ดขีึน้ 

 กลยทุธแ์ละแนวทำง 

  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตรและน้ ำอย่ำงยั่งยืน 

 แนวทำง 

  1.  พัฒนำและปรับปรุงโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรเพื่อเข้ำสู่แหล่งผลติและตลำด 

  2.  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  เพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย 

  3.  เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร 

  4.  สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

  5.  ส่งเสริมกำรเรยีนรู้ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

  6.  สนับสนุนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย  โดยใช้แรงงำน วัตถุดิบ สินคำ้และบริกำรที่มีอยู่ใน       

ท้องถิ่น 

  7.  ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์  โดยกำรใชปุ้๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภำพ 

  8.  กำรส่งเสริมกำรปลูกพืช  พลังงำนทดแทน  และส่งเสริมกำรใชพ้ลังงำนทดแทนจำก       

ผลผลิตทำงกำรเกษตรและพลังงำนทำงเลือกอื่นๆ 

  9.  เพิ่มประสิทธิภำพและบริหำรจัดกำรผลติภัณฑ์ชุมชน  สนับสนุนให้มีศูนย์กระจำยและ       

แสดงสนิค้ำ 

3.2  ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ 2 กำรพฒันำกำรศกึษำ  ศำสนำ  วฒันธรรมและภมูปิญัญำทอ้งถิ่น 

 เป้ำประสงค ์
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  1.  ประชำชนได้รับกำรศกึษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศกึษำตำมอัธยำศัย อย่ำงต่อเนื่อง 

  2.  สถำนศกึษำและบุคลำกรทำงกำรศกึษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน 

  3.  อนุรักษ์และสืบสำนด้ำนศำสนำ  ศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญำท้องถิ่น 

กลยทุธแ์ละแนวทำง 

 พัฒนำกำรศกึษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 แนวทำง   

1.  ส่งเสริมกำรศกึษำทั้งในระบบ  นอกระบบ  และกำรศกึษำตำมอัธยำศัย 

  2.  สนับสนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ตลอดชวีิต 

  3.  ปลูกจติส ำนึกให้คนในชุมชนมสี่วนรว่มในกำรฟื้นฟูและสบืสำนวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวติ 

ประเพณี  ค่ำนิยมที่ดีงำม  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  4.  สง่เสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ประชำชน  รวมทั้งรว่มกับครอบครัว  ชุมชน  

สถำนศกึษำในกำรสร้ำงค่ำนิยมครอบครัวอบอุ่น  และกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนใหเ้ป็นคนดี มี

คุณธรรม 

  5.  อนุรักษ์และสืบสำนงำนศำสนำ  ศลิปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  6.  สร้ำงโอกำสใหเ้ด็กและเยำวชนและประชำชนมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถด้ำนวัฒนธรรม  ได้มี

เวทีแสดงออก  เผยแพร ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่มวัฒนธรรมต่ำงๆ 

  7.  ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มคีุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำใหส้อดคล้องกับ

ควำมตอ้งกำรของตลำด  เพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน 

  8.  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัด

กำรศกึษำ  เพื่อกำรเรียนรู้ใหท้ั่วถึงและเท่ำเทียมกัน 

  9.  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ  ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้  กำรปลูกฝัง

จติส ำนึก  ค่ำนิยม  คุณธรรม  วัฒนธรรมที่ดี 
  

3.3  ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและยกระดบัคณุภำพชีวติ 

 เป้ำประสงค ์

  1.  ส่งเสริมให้ประชำชนเกิดควำมรักสำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และมีสว่นร่วมในกำร     

ส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย 

  2.  ประชำชนได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึงตลอดชีวติ 

  3.  ประชำชนมีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง 

  4.  ประชำชนมีคุณภำพชวีิตที่ดี 

  5.  ประชำชนมคีวำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 กลยทุธแ์ละแนวทำง 

  เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภำพชีวติ 
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 แนวทำง 

  1.  ส่งเสริมกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรปกครองและกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  2.  เสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัยและกำรออกก ำลังกำยของประชำกรทุกวัยใหม้ีสุขภำพกำยและใจ

ที่แข็งแรง 

  3.  ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ  กำรแก้ไข

และป้องกันปัญหำยำเสพติด 

  4.  สง่เสริมสวัสดิกำรให้แก่เด็ก  สตรี  คนชรำ  คนพิกำร  ผูย้ำกไร้  ผูป้่วยเอดส์  และ

ผูด้้อยโอกำสในสังคม  ให้มีคุณภำพชีวติที่ดีขึน้ 

                    5.  เสริมสร้ำงอำชีพในชุมชนให้มรีำยได้เพียงพอ 

  6.  ส่งเสริมบทบำทครอบครัว  องค์กรทำงศำสนำ  โรงเรียน  ชุมชน  ในกำรเกือ้หนุนคนไทยให้

เป็นคนดีมจีรยิธรรม  ซื่อสัตย์สุจรติ  สำมัคคีและรักท้องถิ่น 

  7.  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ  สร้ำงรำยได้ 

  8.  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นวำงและจัดท ำผังเมอืง  จัดบริกำรขัน้พืน้ฐำนและพัฒนำ

โครงสรำ้งพื้นฐำนที่เหมำะสม  สอดคล้องกับศักยภำพพื้นที่และควำมตอ้งกำรของประชำชน 

  9.  ส่งเสริมและสร้ำงกำรมีส่วนรว่มของทุกภำคส่วนในกำรออกก ำลังเพื่อสุขภำพ  โดยจัด

กิจกรรมเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงกีฬำและนันทนำกำร 

 3.4  ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่4 กำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 

 เป้ำประสงค ์

  1.  แหล่งท่องเที่ยวมีมำตรฐำนสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมคีุณภำพ 

  2.  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงครบวงจร 

  3.  กำรท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ 
  

กลยทุธแ์ละแนวทำง 

  พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แนวทำง 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  2.  ส่งเสริมบทบำทชุมชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่นใหม้ีสว่นร่วมในกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่ำงครบวงจร 

  3.  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวใหม้ีคุณภำพมำตรฐำน  สำมำรถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้ตลอดปี 

  4.  สนับสนุนกำรรวมกลุ่มสินค้ำชุมชน  และกำรบริกำรเพื่อกำรท่องเที่ยว  และเพื่อเพิ่ม

ทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพให้กับชุมชน 

  5.  พัฒนำและปรับปรุงโครงสรำ้งพื้นฐำน  เพื่อให้เข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่ำงทั่วถึง 
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  6.  พัฒนำและปรับปรุงศูนย์สำรสนเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงขอ้มูล

กำรท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ำกับกำรท่องเที่ยวในระดับชำติ 

  7.  ส่งเสริมให้มกีำรจัดตั้งศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน  เพื่อกำรท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทำงเลือกกำร

ประกอบอำชีพให้กับประชำชน 

  8.  พัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ 

 3.5  ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่5 กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 เป้ำประสงค ์

  1.  มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตอิย่ำงมปีระสิทธิภำพ  ป่ำไม้และทรัพยำกรดินได้รับ

กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู          

    2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำรมีสว่นร่วมของชุมชน  มศีักยภำพและขีด

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยในท้องถิ่น 

 กลยทุธแ์ละแนวทำง 

  ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน 

 แนวทำง1.  ส่งเสริมบทบำทของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน  กำรปลูกป่ำ  กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู

ดินและน้ ำ  เพื่อป้องกันกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ  กำรเผำป่ำและพื้นที่กำรเกษตร 

  2.  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  3.  บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยใต้กำรมีสว่นร่วมของชุมชน  

ภำคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.  กำรควบคุมมลพิษ  กำรก ำจัดขยะทั้งในส่วนของชุมชน  เกษตรกรรม  อุตสำหกรรม 

  5.  กำรบริหำรจัดกำรของเสียในระบบรวม  เช่น  ปัญหำน้ ำเสีย  ปัญหำขยะ 

  6.  ส่งเสริมเกษตรกรชุมชน  วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับท้องถิ่นในกำรใชพ้ลังงำน

ทดแทน  กำรปลูกพืชพลังงำนทดแทนเพื่อสร้ำงรำยได้  และลดรำยจ่ำยด้ำนพลังงำน                   

3.6  ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่6 กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 

 เป้ำประสงค ์1.  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรอย่ำงมี

มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับของประชำชน 

  2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 

  3.  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ 

 กลยทุธแ์ละแนวทำ    กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 แนวทำง1.  พัฒนำขำ้รำชกำรและบุคลำกรให้มสีมรรถนะ  ศักยภำพ  ทัศนคติ  และจติส ำนึกที่เอื้อ

ต่อกำรบริกำรประชำชน 

  2.  ปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรประชำชน  อ ำนวยควำมสะดวกและลดขั้นตอนกำรท ำงำนและ

น ำเทคโนโลยีใหม่ๆ  มำใช้ในกำรให้บริกำร  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 



 

36 
 

 

  3.  สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน  โดยเปิดโอกำสใหป้ระชำชนได้รับรู้ข่ำวสำรของ       

ทำงรำชกำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ 

  4.  จัดท ำแผนพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ตรงตำมควำมตอ้งกำรของประชำชน 

  5.  ส่งเสริมกำรพัฒนำหนว่ยงำนไปสู่องค์กรแหง่กำรเรียนรู้ 

  6.  สร้ำงจิตส ำนกึ  ค่ำนิยม  จรรยำบรรณของท้องถิ่น  พนักงำน  ในกำรปฏิบัติรำชกำรด้วย

ควำมซื่อสัตย์  สุจรติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

รำชกำร 

4.7  นโยบำยของคณะผูบ้รหิำรท้องถิน่ 

  ผูบ้ริหำรท้องถิ่นมแีนวทำงนโยบำยในกำรพัฒนำให้ชุมชนมคีวำมเข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้  มคีวำม

สงบเรียบร้อยน่ำอยู่อำศัย  ภำยใต้กำรมีสว่นร่วมของประชำชน  และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  มีควำม

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 

วสิยัทัศนก์ำรพัฒนำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลวงัทอง 

  “เกษตรกรรมมมีูลค่ำ   พัฒนำกำรศกึษำและคุณภำพชีวติให้เป็นเลิศ 

ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ สืบสำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจพัฒนำให้ต ำบลวังทองนำ่อยู่” 

 

นโยบำยของผูบ้รหิำร 

1. อนุรักษ์ธรรมชำติ  เสริมสร้ำงแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร  และอุปโภคบริโภค 

2. สร้ำงถนน  คสล. ภำยในหมู่บ้ำน  และถนนเพื่อกำรเกษตรให้ครบทุกหมู่บ้ำน 

3. ส่งเสริมกำรศกึษำ  พัฒนำเยำวชน  สนับสนุนงบประมำณอำหำรกลำงวัน  และอำหำร

เสริม(นม)ทุกโรงเรยีน 

4. ส่งเสริมกลุ่มอำชีพ  สร้ำงถนน  สร้ำงงำน 

5. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมให้คงไว้  เช่น  บุญบั้งไฟ  รดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ   

6. ปรับปรุงสถำนโบรำณวัตถุ  และสวนหย่อม  ส ำหรับพักผ่อนทุกหมู่บ้ำน 

7. ให้มรีถจัดเก็บขยะมูลฝอยประจ ำต ำบล 

8. ส่งเสริมกีฬำต ำบล  เพื่อสุขภำพอนำมัยใหห้่ำงไกลยำเสพติด 

จุดมุ่งหมำยเพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยืน    

1) โครงสรำ้งพื้นฐำนได้มำตรฐำนครอบคลุมทุกพืน้ที่    

2) ประชำชนรว่มอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยนื    

3) ท้องถิ่นเป็นเมืองน่ำอยู่ประชำชนมคีุณภำพชีวติที่ดีขึ้น    

4) ประชำชนมอีำชีพและมีรำยได้เพิ่มขึ้น    

5) กำรบริหำรจัดกำรโปร่งใส ประชำชนมีสว่นร่วมและได้รับบริกำรอย่ำงเป็นธรรม 
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พนัธกิจ 

 

พนัธกจิที ่1 ปรับปรุงและพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไ้ด้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชน
และเศรษฐกิจทอ้งถ่ินในอนาคต 
 พนัธกจิที ่2 การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนใหเ้ขม้แขง็  สามารถ
พึ่งตนเองได ้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 พนัธกจิที ่3 การสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี  โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  การวาง
แผนพฒันา  การตรวจสอบ  เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 พนัธกจิที ่4 ปรับปรุงและพฒันาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษแ์ละพฒันา
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 
 พนัธกจิที ่5 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีดี 
 พนัธกจิที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  เพื่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 พนัธกจิที ่7 การสร้างความเขม้แขง็ดา้นการเงินการคลงั  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลงัใหส้อดรับการอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเ่ดิม  และท่ีไดรั้บโอนจากการกระจายอ านาจจาก
รัฐบาล 
  4.3  ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  เป้าหมาย 
  เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหมี้ความสะดวกและ
มาตรฐาน  เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ดา้นคมนาคม
ขนส่ง  ดา้นความสงบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนและดา้นเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพฒันา 
  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการสาธารณะใหค้วาม
สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  โดยเนน้การมีมาตรฐานและเกิดความยติุธรรม  ดงัน้ี 
  1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  สะพาน  ทางเทา้  ท่อระบายน ้า 
  2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
  3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
  4.  บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรั้บอยา่งถว้นหนา้ 
  ตวัช้ีวดั 
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  1.  จ  านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน ้า 
  2.  จ  านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะใหค้รบทุกครัวเรือน 
  3.  จ  านวนปริมาณการขยายเขตประปาใหค้รบทุกครัวเรือน 
  4.  จ  านวนการไดรั้บบริการสาธารณะอ่ืนๆ  เช่น  โทรศพัทส์าธารณะ 
 2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
  เป้าหมาย 
  เพื่อสนบัสนุนเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทางเศรษฐกิจระดบับุคคล  ครอบครัวและชุมชน
ทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียแ์ละการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร  ใหมี้ 
ความสามารถและทกัษะในการพฒันาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินคา้และสามารถขยายการตลาดไปสู่
ตลาดกลาง  ซ่ึงเป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรีย ์ และการแปรรูปสินคา้เกษตรและ
ยทุธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหาความยากจนของจงัหวดัชยัภูมิ 
  แนวทางการพฒันา 
  1. ส่งเสริมและเพิ่มทกัษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใ้หชุ้มชน 
  2.  ส่งเสริมและขยายตลาด  การจ าหน่ายสินคา้ชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
  ตวัช้ีวดั 
  1.  จ  านวนบุคลากรท่ีมีทกัษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย ์
  2.  จ  านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพท่ีมีทกัษะในการประกอบอาชีพ 
  3.  จ  านวนสถานประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีระบบ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
  เป้าหมาย 
    เพื่อเสริมสร้างทกัษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดา้นจิตใจ  ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นสวสัดิการและ
สังคม  ดา้นกีฬา  ใหมี้คุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้ ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2560) 
  แนวทางการพฒันา 
  1.  การพฒันาดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
  2.  การพฒันาและส่งเสริมสวสัดิการของชุมชน 
  3.  การพฒันาและจดัระเบียบของชุมชนและสังคม 
  ตวัช้ีวดั 
  1.  จ  านวนชุมชนท่ีมีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกนั 
  2.  จ  านวนประชาชนท่ีไดรั้บสวสัดิการความปลอดภยัในชุมชน 
  3.  จ  านวนประชาชนผูมี้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
 4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
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  เป้าหมาย 
  เพื่อพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติในดา้นสาธารณสุข  ดา้นสุขภาพอนามยั  ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
ในชุมชนและสภาพแวดลอ้ม  พฒันาองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นสาธารณสุขและอนามยัใหมี้ประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการประชาชน 
  แนวทางการพฒันา 
  1.  การพฒันาส่งเสริมสุขภาพและอนามยั 
  2.  การป้องกนัและควบคุมโรคในหมู่บา้นและชุมชน 
  3.  ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการรักษาตนเองตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย 
  ตวัช้ีวดั 
  1.  จ  านวนของประชาชนผูมี้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
  2.  จ  านวนผูป่้วยโรคติดต่อลดนอ้ยลง 
  3.  การใหบ้ริการขององคก์รดา้นสาธารณสุขและอนามยัมีประสิทธิภาพข้ึน 
 5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความรู้  การศึกษาและวฒันธรรม 
  เป้าหมาย 
  เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนทกัษะความรู้  พฒันาการของเด็ก  ส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรมและ
วฒันธรรมประเพณี  อนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยใหค้งอยูสื่บไป 
  แนวทางการพฒันา 
  1.  การพฒันาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.  การสร้างสังคมทอ้งถ่ินให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.  การพฒันาและสร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหชุ้มชน 
  4.  การพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมประเพณี 
  ตวัช้ีวดั 
  1.  จ  านวนผูไ้ดรั้บโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
  2.  วฒันธรรมประเพณีของไทยไดรั้บการอนุรักษใ์หค้งอยู ่
  3.  การส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อยกระดบัจิตใจประชาชนใหดี้ข้ึน 
  4.  จ  านวนแหล่งเสริมความรู้และทกัษะการเรียนรู้มีมากข้ึน 
 6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งน า้ 
  เป้าหมาย 
  เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวติประจ าวนั  และเพื่อการเกษตร  และมีแหล่ง
กกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นภาวะท่ีเกิดภยัแลง้ 
  แนวทางการพฒันา 
  1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ฝาย  สระน ้า  บ่อบาดาล  เข่ือน 
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  2.  ขดุลอกแหล่งน ้าตามธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มปริมาตรการกกัเก็บและรองรับน ้า 
  ตวัช้ีวดั 
  1.  จ  านวนประชากรท่ีไดรั้บบริการสาธารณะดา้นแหล่งน ้ าเพิ่มมากข้ึน 
  2.  ปัญหาการขาดแคลนน ้า  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะแหง้แลง้ไดรั้บการแกไ้ข 
 7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
  เพื่อรักษาและคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  เพื่อใหค้งสภาพเดิมและถูก
ท าลายนอ้ยท่ีสุด  ส่งเสริมและรณรงคเ์พื่อสร้างจิตส านึกใหอ้นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  แนวทางการพฒันา 
  1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2.  ฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมใหเ้ป็นป่าสมบูรณ์ 
  3.  ใชม้าตรการทางกฎหมายควบคู่กบัการใหค้วามรู้ถึงประโยชน์ของการอนุรักษแ์ละผลเสียของการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  ตวัช้ีวดั 
  1.  จ  านวนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกท าลายนอ้ยลง 
  2.  จ  านวนประชาชนผูมี้จิตส านึกในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  3.  ประชาชนสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติไดท้นัท่วงที 
 8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง 
  เป้าหมาย 
  เพื่อสนบัสนุนประชาชนทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและใหบ้รรจุแนวทางการด าเนินงานของจงัหวดัชยัภูมิตามยทุธศาสตร์การบริหารราชการใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพฒันา 
  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วน 
  2.  ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและองคก์รให้มีขีดความสามารถในการพฒันา 
  3.ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
ตวัช้ีวดั 
  1.  จ  านวนผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทางการเมืองและสังคม 
  2.  จ  านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศกัยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
  3.  ส่งเสริมการจดัการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 
  4.  ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
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บทที ่5 

ยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ท่อระบายน ้า 
 
 
 
 
 
1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
1.3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา 
 
 
 
 
1.4 การบริการสาธารณะท่ีพึงไดรั้บ 
 
 
 
 
 
 
2.1 ส่งเสริมและเพ่ิมทกัษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได ้
 
 
2.2 ส่งเสริมและขยายตลาด  การจ าหน่าย
สินคา้ของชุมชนในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนั
อยา่งแพร่หลาย 
 
 

1.1.1 ก่อสร้างถนน 
1.1.2 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน ้า 
1.1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
1.1.4 ก่อสร้างสะพาน 
1.1.5 ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
1.1.6 ก่อสร้างอาคารช่องระบายน ้า 
                          ฯลฯ 
1.2.1 ไฟฟ้าแสงจนัทร์ ,ไฟฟ้าสาธารณะ 
1.2.2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดนัต ่า 
                          ฯลฯ 
1.3.1 ก่อสร้างประปาพร้อมระบบกรอง 
1.3.2 ขยายเขตประปา 
1.3.3 ก่อสร้างถงัเก็บน ้า 
1.3.4 ระบบกรองน ้าประปาสามารถด่ืมได ้
                         ฯลฯ 
1.4.1 ขยายเสียงตามสาย 
1.4.2 ขยายเขตโทรศพัทส์าธารณะ 
1.4.3 งานถมดิน 
1.4.4 งานขดุดิน 
1.4.5 จดัใหมี้ภาชนะกกัเกบ็น ้าในภาวะ 
          แหง้แลง้ 
                         ฯลฯ 
2.1.1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพในต าบล 
2.1.2 อุดหนุนกลุ่มแม่บา้นในต าบล 
2.1.3 อุดหนุนกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต 
                         ฯลฯ 
2.2.1 อุดหนุนจดัตั้งร้านคา้ชุมชนประจ าหมู่บา้น 
2.2.2 อุดหนุนกลุ่มโรงสีชุมชน 
2.2.3 สนบัสนุนการจ าหน่ายสินคา้ OTOP 
                          ฯลฯ 
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3.ยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ดา้นสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 การพฒันาดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  การพฒันาและส่งเสริมสวสัดิการของ 
       ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3การพฒันาและจดัระเบียบของขมุขน 
       และสงัคม 
 
 
 
 
 

 
3.1.1ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค ์
3.1.2จดัการแข่งขนักีฬา 
3.1.3อุดหนุนจดัตั้งชมรมรักษาสุขภาพ 
3.1.4อุดหนุนจดัตั้งชมรมแอโรบิก 
3.1.5จดัตั้งชมรมอนุรัดษม์วยไทย 
3.1.6จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บา้น 
3.1.7อุดหนุนกีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ 
3.1.8ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค ์
 
3.2.1สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูด้ว้ย
โอกาส 
3.2.2ส่งเสริมกิจกรรมศูนยเ์ยาวชนต าบลวงัทอง 
3.2.3 สนบัสนุนจดัตั้งกลุ่มสตรีระดบัต าบล 
3.2.4จดัอบรมกฎหมายส าหรับประชาชน 
3.2.5 อุดหนุนการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาครอบครัวระดบั
หมู่บา้น ต าบล 
3.2.6ก่อสร้างท่ีพกัผูโ้ดยสาร 
3.2.7 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บา้นเอ้ืออาทร 
3.2.8 ก่อสร้างศาลาประชาคมประจ าหมู่บา้น ฯลฯ 
 
 
3.3.1อบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
3.3.2สนบัสนุนการป้องกนัยาเสพติดอยา่งย ัง่ยืน 
3.3.3 อบรม อปพร. 
3.3.4 จดัอบรมลูกเสือชาวบา้น 
3.3.5 จดัตั้งศูนย ์ อปพร. 
3.3.6ก่อสร้างป้อมต ารวจ 
3.3.7 จดัท าป้ายสญัญาณจราจร 
3.3.8อุดหนุนการตั้งศูนยวิ์ทยปุระจ าต าบล 
3.3.9จดัตั้งศูนยก์ูภ้ยัต าบลวงัทอง 
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4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสุขและอนามยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ความรู้ การศึกษา และ
วฒันธรรม 

 
4.1 การพฒันาส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยั 
 
 
 
 
4.2 การป้องกนัและควบคุมโรคใน
หมู่บา้นและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการรักษา
ตนเองตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย 
 
5.1 การพฒันาและส่งเสริมการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.1 อบรมเพ่ิมศกัยภาพและศึกษาดูงาน อสม.  
4.1.2 ก่อสร้างปรับปรุงศูนยส์าธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บา้น 
4.1.3 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี (ของโรงพยาบาลและ
สถานีอนามยั) 
                            ฯลฯ 
4.2.1 จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 
4.2.2 จดัซ้ือน ้ายาพ่นหมอกควนั 
4.2.3 จดัซ้ือทรายเคลือบสารเพ่ือก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
4.2.4 จดัอบรมควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
4.2.5 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
4.2.6 จดัซ้ืออุปกรณ์การแพทย ์
4.2.7 อุดหนุนกองทุนโรคเอดส์ 
4.2.8 จดัซ้ือถงัขยะ 
4.2.9 ก่อสร้างเตาเผาขยะระดบัหมู่บา้น ชุมชน 
4.2.10 จดัซ้ือรถเกบ็ขยะ 
4.2.11 ปรับปรุท่อระบายน ้าเสียบริเวณตลาด 
4.2.12 จดัซ้ืออุปกรณ์ควบคุมไขห้วดันก 
                               ฯลฯ 
4.3.1 อุดหนุนจดัตั้งศูนยย์าสมุนไพรประจ าหมู่บา้น 
4.3.2 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การแพทยแ์ผนไทยและการใชพื้ช
สมุนไพรในการรักษา 
                                ฯลฯ 
5.1.1 สนบัสนุนทุนการศึกษานกัเรียนยากจน 
5.1.2 จดัตั้งทุน 1 ต าบล 1 ปริญญา 
5.1.3 ก่อสร้างศูนยเ์ดก็เลก็ 
5.1.4 อุดหนุนงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
5.1.5 จดัซ้ืออาหารกลางวนั 
5.1.6 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 
5.1.7 จา้งครูผูดู้แลเดก็ 
5.1.8 อุดหนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารจดัการงานพฒันา
ศูนยเ์ดก็เลก็ 
                            ฯลฯ 
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5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ความรู้ การศึกษา และ
วฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
แหล่งน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5.2 การสร้างสงัคมทอ้งถ่ินใหเ้ป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
5.3 การพฒันาและสร้างจิตส านึก
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหชุ้มชน 
 
 
5.4 การพฒันาดา้นคุณธรรม
จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณี 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ฝาย   
สระน ้า  บ่อบาดาล  เข่ือน 
 
 
 
6.2 ขดุลอกแหล่งน ้าตามธรรมชาติท่ี
มีความต้ืนเขิน เพ่ือเพ่ิมปริมาตรการ
กกัเกบ็และการรองรับน ้าจาก
ธรรมชาติ 
 
7.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5.2.1 สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนชุมชน 
5.2.2 จดัตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์ 
5.2.3 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์วารสารใหศู้นยเ์รียนรู้ 
5.2.4 จดัฝึกอบรมวิชาชีพใหแ้ก่เยาวชน 
 
5.3.1 สนบัสนุนโครงการอุปสมบทภาคฤดูร้อน 
5.3.2 ฝึกอบรมธรรมะใหแ้ก่เยาวชนช่วงปิดเทอม 
5.3.3 โครงการวนัเยาวชนแห่งชาติ 
                                   ฯลฯ 
5.4.1 อุดหนุนประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา 
5.4.2 อุดหนุนประเพณีลอยกระทง 
5.4.3 อุดหนุนการจดังานเจา้พ่อพญาแล 
5.4.4 จดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมต าบล 
5.4.5 สนบัสนุนการจดังานประเพณีต่างๆ ในหมู่บา้น 
5.4.6 ส่งเสริมวฒันธรรม “จดัตั้งกลุ่มกลองยาว” 
5.4.7 จดังานประเพณีเทศกาลสงกรานต ์
5.4.8 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอ 
                                  ฯลฯ 
6.1.1 การก่อสร้างฝายกั้นน ้า 
6.1.2 งานขดุสระน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
6.1.3 งานขดุเจาะบ่อบาดาล 
6.1.4 การก่อสร้างเข่ือน 
 
6.2.1 งานขดุลอกฝาย  คลอง  สระ  อ่างเกบ็น ้า 
 
 
 
 
7.1.1 โครงการจดัอบรมปลูกจิตส านึกรักษป่์า 
7.1.2 อุดหนุนกลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพเพ่ือรณรงครั์กษาดิน 
7.1.3 จดัซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัไฟป่า 
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7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองการบริหารและการ
ปกครอง 

7.2 ฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมใหเ้ป็น
ป่าสมบูรณ์ 
 
 
 
 
7.3 ใชม้าตรการดา้นกฎหมายควบคู่
กบัการใหค้วามรู้ถึงประโยชนข์อง
การอนุรักษธ์รรมชาติและผลเสีย
ของการนท าลายธรรมชาติ 
 
8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
8.2 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรและองคก์รใหมี้ขีด
ความสามารถในการพฒันา 
 
 
 
 
 
8.3 ส่งเสริมระบบการบริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลและ
การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

7.2.1 ปรับปรุงภูมิทศันอ่์างเกบ็น ้าเสือดาวเพ่ือเป็น
สวนสาธารณะประจ าต าบล 
7.2.2 อุดหนุนโครงการปลูกป่าชุมชน 
7.2.3 จดัซ้ือตน้ไมย้ืนตน้ 
7.2.4 จดัซ้ือรถบรรทุกน ้า 
 
7.3.1 จดัตั้งชมรมป้องกนัไฟป่า 
7.3.2 ฝึกอบรมป้องกนัไฟป่า 
 
 
 
 
8.1.1 จดัอบรมการเลือกตั้งทุกระดบัในแต่ละหมู่บา้น 
8.1.2 จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัระเบียบการบริหารงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
8.1.3 จดัอบรมเพ่ิมศกัยภาพใหป้ระชาคมในเร่ืองระเบียบพสัดุ
และกฎหมายของ อบต. 
 
8.2.1 จดัส่งเสริมฝึกอบรมสมาชิก อบต. 
8.2.2 จดัส่งเสริมฝึกอบรมพนกังาน อบต. 
8.2.3 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพร้ินเตอร์ 
8.2.4 จดัซ้ือโต๊ะเกา้อ้ีวางคอมพิวเตอร์ 
8.2.5 จดัซ้ือกลอ้งวีดีโอ ระบบ VHS 
8.2.6 จดัซ้ือกลอ้งวดัมุมแบบอิเลกทรอนิก 
8.2.7 จดัซ้ือวิทยุ-เทป พร้อมอุปกรณ์ 
 
8.3.1 ก่อสร้างท่ีท าการ อบต. 
8.3.2 จดัท าวารสารเผยแพร่การท างานของ อบต. 
8.3.3 จดั อบต.เคล่ือนท่ี 
8.3.4 ก่อสร้างอาคารบา้นพกัพนกังาน 
8.3.5 อุดหนุนงบประมาณการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. และขอ้มูล 
กชช.2ค. 

 



  

สว่นที ่6 

กำรปฏบิตัิและตดิตำมประเมินผล 

…………………………………. 

  แผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำและ

ประสำนผลพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2546  เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  ซึ่งจ ำเป็นต้อง

ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ตอบสนองตอ่ปัญหำควำมต้องกำรและ

ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดขอนแก่นแบบ

บูรณำกำรแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ  ดังนัน้ กำร

ท ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ  จงึสำมำรถแบ่งเป็น 4  แนวทำง  ดังนี้ 

  1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด ำเนนิเอง โดยกำรแปลงแนวทำงกำรพัฒนำและโครงกำร

น ำไปจัดท ำเป็นแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 5 ป ี และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ด ำเนนิกำรปฏิบัติ  เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแผนงำนโครงกำร   

  2.  สนับสนุนให้หนว่ยงำนอื่น หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืองค์กรเอกชนเป็น

ผูด้ ำเนนิกำรในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไม่มคีวำมพรอ้มหรอืไม่มีศักยภำพเพียงพอและมี

หนว่ยงำนหรอืองค์กรอื่น มีศักยภำพและมีควำมพร้อมที่จะด ำเนนิงำนมำกกว่ำ 

  3.  กำรรว่มมอืกับหนว่ยงำนหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืองค์กรเอกชนอื่นในกำร

ด ำเนนิงำนในกรณีที่กำรปฏิบัติงำนจะต้องเกี่ยวพันกับหนว่ยงำนหรอืองค์กรโดยอำจด ำเนินงำนใน

รูปแบบหุน้ส่วน สหกำร หรือคณะท ำงำน หรอืคณะกรรมกำร 

  4.  กำรประสำนหนว่ยงำนหรอืองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้

จัดสรรงบประมำณและกำรด ำเนนิกำรตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแนวทำงที่ก ำหนด

ไว้ในแผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององค์กรบริหำรส่วนต ำบลโนนธำตุ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก

คณะผู้บริหำรท้องถิ่นและคณะกรรมกำรกำรพัฒนำคณะกรรมกำรประสำนกำรพัฒนำและผูว้่ำ

รำชกำรจังหวัดขอนแก่นตำมล ำดับ 

หนว่ยงำนด ำเนนิกำรตำมแผนยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ 

  ก ำหนดหน่วยงำนผูร้ับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโดยกำร

ก ำกับดูแลของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผูบ้ริหำร ดังนี้ 

1. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. กองคลัง 

3. กองชำ่ง 

4. กองศกึษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 

5. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6. กองสวัสดิกำรสังคม 
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กำรตดิตำมประเมินผล 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย  กำรจดัท ำและประสำนงำนแผนพัฒนำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรท้องถิ่นแตง่ตั้ง

คณะกรรมกำรประเมินผล แผนพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  (1)  ประธำนสภำท้องถิ่น   เป็น ประธำนกรรมกำร 

  (2)  ผูแ้ทนสมำชิกสภำท้องถิ่น  เป็น กรรมกำร 

        (คัดเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน)  

  (3)  ผูแ้ทนประชำคมท้องถิ่น  เป็น กรรมกำร 

         (คัดเลือกกันเอง จ ำนวน 2  คน ) 

  (4)  ผูแ้ทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่สภำ เป็น กรรมกำร 

         (ท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2  คน) 

  (5)  ผูแ้ทนฝ่ำยบริหำรที่คัดเลือกกันเอง เป็น กรรมกำร 

         (จ ำนวน  2  คน ) 

  (6)  ผูท้รงคุณวุฒิที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก เป็น กรรมกำร 

         (คัดเลือกกันเอง  จ ำนวน 2  คน ) 

  ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง  ท ำหนำ้ที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล แผนพฒันำทอ้งถิน่ มอี ำนำจหน้ำที ่

(1) ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

(2) ด ำเนนิกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

(3) รำยงำนและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ต่อสภำท้องถิ่น  ผูบ้ริหำรท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำม

และประเมินผลแผนพัฒนำใหป้ระชำชน ในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง  ภำยใน

เดือนธันวำคม ขอทุกปี  ทั้งนีใ้ห้ตดิประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

     (4) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏบิัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
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