ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสาตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
------------------------------------------1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้ ก ำหนดรายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ ขั ้ น ตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตรากำลังมากขึ้น
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย
จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
มีการเตรีย มการเพื่อรองรับ มาตรการในการถ่ ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่ว ยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อทีจ่ ะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
กำหนดภารกิจ และแนวทางการดำเนิ นงานเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
กำหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำ
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย
หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะ
หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ
เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและ
แก้ไขได้ ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย
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1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูร ณาการและสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพั ฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคเป็นธรรม
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
1) การเกษตรสร้างมูลค่า
2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2) การพัฒนาศักยภาพของคนตลอดชีวิต
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7) การเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
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2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและหลักการจัด
การตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
1) ภาครัฐที่ยึดประชานเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อโยงในการ
พัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ความสามารถสูง
มุ่งมั่นเป็นมืออาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SustainableDevelopment Goals: SDGs)รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ
เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ”
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ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ
6) พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมสูงวัย
7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
2) กระจายกาให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน
3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยยพิบัติ
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7) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ของรัฐ
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระห่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4) การพัฒนาด้านพลังงาน
5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6) พัฒนาระบบน้ำประปา
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ด้านบุคลากรวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
2) การพัฒนาเมือง
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำหรับ
สินค้าและบริการของไทย
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS , ACMECS , IMT-GT , BMSTEC และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค
4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศที่สำคัญ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
➢ แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการสำหรัยการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสำคัญ
ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
1) ป้องกนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
1) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
2) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
- บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย - ภาคกลาง - ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย -เมียนมา - ด่านสิงขร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
วิสัยทัศน์
“ ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ 4.0
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตาม
มาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อ
สร้างความสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพื่อ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
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➢ แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี
วิสัยทัศน์
“ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข ”
คำนิยามเมืองแห่งความสุข
เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้าง
เศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้าง
สุขภาพ สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้
องค์กรปะกอบของเมืองแห่งความสุข
1) การมีสุขภาวะที่ดี
2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง
3) สังคมคุณภาพ
4) สภาพแวดล้อมที่ดี
5) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3) พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
4) เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
6) เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบ
มีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุข
ของบ้านเมือง
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 23 แนวทาง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“เป็น เมืองน่าอยู่ สังคมเอื้ออาทร ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ส่งเสริมการผลิตอาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย บริหาร
จัดการดี”
พันธกิจ
1. พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มมูลค่าการผลิตและดำเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสังคมเอื้ออาทรต่อกัน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ
2) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ
3) การผังเมือง
4) ระบบจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1) ด้านการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ
2) ด้านสวัสดิการสังคม เช่น พัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพ/พัฒนาผู้พิการ/พัฒนาเด็กและ
เยาวชน พัฒนาที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
3) ด้านการศึกษา
4) สุขภาพอนามัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
1) ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย/สิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
2) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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4) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) ด้านการส่งเสริมการลงทุน/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) การท่องเที่ยว/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว/สวนสาธารณะต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมบุคลากรท้องถิ่น
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองและบำรุงรักษาป่าและน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1) แหล่งขอมูลข่าวสารและศักยภาพในการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
2.3 เป้าประสงค์
1) มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
3) ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่
5) ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ยึดหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิตอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6) ประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ในระบบการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.4 ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตตำบลโพนทอง มีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
๒) ในเขตตำบลโพนทองมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชาชนในเขตตำบลโพนทองร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗) ประชาชนในเขตตำบลโพนทองร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริหารจัดการของตำบลโพนทองมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
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๒.5 ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ตำบลน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.6 กลยุทธ์
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการ
อนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตตำบลและสถานที่สำคัญ
สนับ สนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภั ย และ
การจราจร
๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์
สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของตำบล จัดทำระบบกำจัดขยะรวม
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่ คง
แห่งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่ความมัน่ คง
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์ภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัย
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ื่อเสียง
ระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพือ่ กระจายการ
ท่องเทีย่ วทั่วทัง้ ภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชือ่ มโยงเศรษฐกิจและสังคมกับ
ทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศ

๒๐

3. ยุทธศาสตร์ภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัย
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ื่อเสียง
ระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพือ่ กระจายการ
ท่องเทีย่ วทั่วทัง้ ภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชือ่ มโยงเศรษฐกิจและสังคมกับ
ทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศ

4. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิต
อาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟืน้ ฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
ท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพือ่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิม่ ด้านอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรเี มืองสะอาด สังคม
คุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัด

๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
ด้านการท่องเทีย่ ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิม่ ขีดความสามารถทางการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
ด้านการท่องเทีย่ ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิม่ ขีดความสามารถทางการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน/การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ใช้การวิเคราะห์
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) จุดแข็ง (S : Strength)
- ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก
- ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- มีตลาดสดของเอกชน ๑ แห่ง
- ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว
- มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนลาย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
- มีส่วนราชการ อยู่ในเขตตำบลโพนทอง คือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานการประปาภูมิภาค ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ สำนักงาน
ที่ดินอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานบริการโทรศัพท์
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
- มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
- ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน
- มีวัด 3 แห่ง ได้แก่ วัดหัวเขา วัดบ้านหมี่ใหญ่ วัดทุ่งทะเลหญ้า
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- ในหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร
- มีกองทุนในหมู่บ้าน
๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
- ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้
ขาดรายได้
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- ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง
- ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจาก
งบประมาณจำกัด
- เส้นทางจราจรที่เข้าผ่านในหมู่บ้าน ยังเป็นเส้นทางขนาดเล็ก รถใหญ่ไม่สามารถสัญจรเข้าออก ได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
- มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก จากการขยายตัวของส่วนราชการในพื้นที่ สะท้อนถึงการ
พัฒนาในพื้นที่ ยังเกิดการกระจุกตัวในเขตเมือง
- การมีที่ตั้งในพื้นที่ ที่มีเส้นทางน้ำไหลผ่าน โดยผ่านคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก จึง
เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
โครงสร้างพื้นฐาน
๓) โอกาส (O : Opportunity)
- ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำ
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๔) ข้อจำกัด (T : Threat)
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
- ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง
มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบาย
ท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
- งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
- กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
- การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ ต้อง
อาศัยความเสียสละของหมู่บ้านชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก
5) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
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(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจำแนกได้ดังนี้
๑) มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 6๐
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร้อยละ 30 และถนนหินคลุก ร้อยละ 10 เป้า หมายคือต้องการให้ได้
มากกว่านี้ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบล
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และแจ้งให้
ประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
พื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความ
เข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ องค์การบริหารส่ว นตำบล ก็ ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
๓) การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีสำนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
- ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ
มีจำนวน ๑0 ครัวเรือน ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ. เพื่อมาซ่อมแซมบ้านให้กับผู้
พิการ และผู้ยากไร้
(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่ว นใหญ่ ทำการเกษตร ร้อยละ ๗๐ รายได้ส ่ว นมากมาจากการทำ
การเกษตร ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ การแก้ปัญหาคือ องค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้ อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด
(๓) การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ด้านแรงงาน
ประชากรบางส่ว น ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ ในเมืองที่มีโ รงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่
อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
- ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไป
คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานสาธารณสุข
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โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่ว มมือกัน รณรงค์ให้ช ุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดั บหนึ่ ง
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- ด้านการศึกษา
ประชากรได้รับการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน
- ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่
ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา ให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล
- ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนส่วนมากรู้จักวิธีป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี และในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
- ด้านยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในตำบล เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ของตำบลโพนทองส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า
สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็
ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์
ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
(๕) ด้านการเมือง – การบริหาร
ตำบลโพนทอง มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีตัวแทนของหมู่บ้าน ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดีเช่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี
พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,303 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,803 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.16 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น โดยผ่านการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององคากรบริหารส่วนตำบลนั้น ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สถานการณ์
ขอบข่ายและปริมาณ
พื้นที่เป้าหมาย/
ความคาดหวังและ
ด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก
ของปัญหา/ความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย
แนวโน้มอนาคต
ที่เกี่ยวข้อง
1.โครงสร้างพื้นฐาน 1. ขาดแคลนแหล่ง
- แหล่งน้ำ
- ในเขตตำบล
- ประชาชนมีแหล่งน้ำ
น้ำในการเกษตร
สำหรับใช้ในการเกษตร
2. ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ไฟฟ้า
- ทางและทีส่ าธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
ทางและที่สาธารณะ
ในเขตตำบล
มีแสงสว่างเพียงพอ
ยังไม่สามารถดำเนิน
ประชาชนได้รับความ
การได้ครอบคลุม
สะดวกในการสัญจรไป
พื้นที่
มา และป้องกันการเกิด
อาชญากรรม
3. ระบบระบายน้ำยังไม่ - ราง/ท่อระบายน้ำ
- พื้นที่ในเขตตำบล
- มีรางระบายน้ำที่
เพียงพอเกิดการ
สามารถระบายน้ำได้
อุดตัน
สะดวกไม่อุดตัน
4. ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
- เส้นทางคมนาคม
- มีเส้นทางในการ
เส้นทางในการสัญจร
ที่เป็นที่สาธารณะ
คมนาคมเพียงพอ
เพิ่มมากขึ้น
และประชาชนมี
และประชาชนได้รับ
ความต้องการให้
ความสะดวกในการ
ดำเนินการ
สัญจรไปมา
2. ด้านงานส่งเสริม ๑. มีการระบาดของโรค - ด้านสาธารณสุข
- ในเขตตำบล
- ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
คุณภาพชีวิต
อุบัติใหม่ โรคระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
โรคติดต่อ
ระบาด โรคติดต่อ
๒. ประชาชนในพื้นที่
- ประชาชนกลุ่ม
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
เสี่ยงและผู้ป่วย
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เช่น เบาหวาน
ความดัน
๓. ปริมาณขยะและ
- ในเขตตำบล
- ปริมาณขยะและน้ำเสีย
น้ำเสียเพิ่มมากขึ้น
ถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธี
การที่ถูกต้อง
๔. ประชาชนบริโภค
- ประชาชนในเขต
- ประชาชนทราบ และ
อาหารที่ปลอดภัย
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย ได้
ถูกต้อง
๕) ประชาชนในพื้นที่
บางรายมีที่อยู่
- ที่อยู่อาศัย
- ประชาชนใน
- ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
อาศัยไม่มั่นคง
พื้นที่ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือซ่อมแซม
แข็งแรง
ความเดือนร้อน
ที่อยู่อาศัยให้มั่นคง
เรื่องที่อยู่อาศัย
แข็งแรง
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สถานการณ์
ด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
๓. ด้านการวางแผน ๑. ประชาชนไม่มีการ
การส่งเสริม
วางแผนในการ
การลงทุน
ดำเนินงาน
พาณิชยกรรม
2. ขาดแหล่งเงินลงทุน
และการ
ในการทำกิจการและ
ท่องเที่ยว
ประกอบอาชีพ
๓. ประชาชนขาด
สถานที่จำหน่าย
สินค้า
๔. ในเขตตำบลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
๔. ด้านการจัด
๑. การจราจรบนถนนมี
ระเบียบชุมชน
เพิ่มมากขึ้นอาจทำ
และการรักษา
ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ความสงบ
เรียบร้อย
๒. มีการทำลายและ
ลักขโมยทรัพย์สิน
ของประชาชน
และราชการ

5. ด้านการบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความต้องการ
- การวางแผน

- ประชาชนในเขต

- การลงทุน

- ประชาชนในเขต

- การพาณิชยกรรม

- ร้านค้าแผลงลอย

- การท่องเที่ยว

- ในเขตตำบล

- การจราจร

- ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน

- การรักษาความปลอดภัย - ประชาชนและส่วน
ในชีวิตและทรัพย์สินของ ราชการ
ประชาชน

1. เป็นพื้นที่ที่ใช้ใน
- ป่าไม้ที่สาธารณะ
การเกษตร ไม่มีพื้นที่
ป่าไม้
2. มีปัญหาเรื่องขยะ
- สิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้นส่ง
กลิ่นเหม็นรำคาญ

๖. ด้านศิลปะ
๑. ศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม จารีต
จารีต ประเพณี
ประเพณีและ
และภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืม
ท้องถิ่น
เลือนไปมาก

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- ในเขตตำบล
- ในเขตตำบล

- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต - ประชาชนในเขต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไป
มาก

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต
- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้
เอง
- มีแหล่งเงินทุนในการทำ
กิจการและประกอบ
อาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่
ในการขายจำหน่าย
สินค้า
- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
พื้นที่และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
- มีระบบควบคุมการ
จราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง
- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุ
- มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาขยะสามารถ
กำจัดขยะเองได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน
- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป

